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ВИТЯГ З ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ           

 

«Математика з методикою навчання» 

 

В результаті вивчення курсу та відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти має оволодіти такими компетентностями: 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з 

розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні 
компетентності 

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні  

(фахові) 
компетентнос

ті 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

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-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання 

та організовувати їхню пізнавальну діяльність. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й 

розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних 

орієнтацій. 

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: мовно-літературної, математичної, природничої та ін. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному 

середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Методика навчання математики» 

для підготовки студентів за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти фахівців 

спеціальності 013 Початкова освіта; складена з метою реалізації освітньо-

професійної програми Початкова освіта. 

Важливою є підготовка фахівців спеціальності 013 Початкова освіта, 

здатних до успішного виконання професійних завдань і функціональних 

обов’язків у галузі початкової освіти; формування компетентностей, необхідних 

для реалізацій концепції «Нова українська школа», навчання здобувачів освіти 

за Державним стандартом початкової освіти на рівні, що відповідає кваліфікації 

вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

уміння, компетенції, які необхідні для професійного розв’язання навчальних 

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

 

Ключові слова: математична освітня галузь; принцип побудови 

початкового курсу математики; методи і засоби навчання; комплекти навчально-

методичного забезпечення для вчителів та здобувачів освіти; фахівці початкової 

освіти; частково методичні питання, змістові освітні лінії. 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

This program of the normative discipline  «Methods of teaching mathematics» 

for the preparation of the I (bachelor's) level of higher education of specialists in the 

specialty 013 Primary education is designed to implement the educational-professional 

program Primary education. 

It is important to train specialists in the specialty 013 Primary Education, capable 

of successfully performing professional tasks and functional responsibilities in the field 

of primary education; formation of competencies necessary for the implementation of 

the concept of "New Ukrainian School", training of students according to the State 

Standard of Primary Education at a level that meets the qualifications of primary school 

teachers of general secondary education. 

The purpose of the course: to reveal the content, structure of the initial course of 

mathematics;  the principle of construction and content of mathematical education;  to 

form knowledge, skills, competencies that are necessary for the professional solution 

of educational tasks in the educational process of the New Ukrainian school. 

 

Key words: mathematical educational branch; the principle of construction of 

the initial course of mathematics; teaching methods and tools; sets of educational and 

methodical support for teachers and students; primary education specialists, partly 

methodical questions, semantic educational lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

навчання математики» складена Авраменко К.Б. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова 

освіта. 

Важливою є підготовка фахівців спеціальності 013 Початкова освіта, 

здатних до успішного виконання професійних завдань і функціональних 

обов’язків у галузі початкової освіти; формування компетентностей, необхідних 

для реалізацій концепції «Нова українська школа», навчання здобувачів освіти 

за Державним стандартом початкової освіти на рівні, що відповідає кваліфікації 

вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: зміст, структура 

початкового курсу математики; принцип побудови та зміст математичної 

освітньої галузі у початкових класах Нової української школи. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка загальна з історією», 

«Психологія (загальна, вікова, педагогічна)», «Дидактика початкової школи», 

«Педагогічна творчість», «Методика виховної роботи». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

уміння, компетенції, які необхідні для професійного розв’язання навчальних 

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

Завдання курсу: 

- обґрунтування мети початкового вивчення математики; 

- ознайомити студентів зі змістом математичної освітньої галузі у 

початкових класах ЗЗСО, методами, засобами та формами її вивчення учнями 

молодшого шкільного віку; 

- організація навчання математики; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання під час 

виконання практичних завдань і реалізації основних професійних функцій; 

- методикою опрацювання  основних тем та оцінювання навчальних 

досягнень учнів за різними змістовими лініями відповідно до Державного 

стандарту початкової загальної освіти. 

Навчальна дисципліна складається з 2-х кредитів. 



 

Очікувані результати навчання: 

ПР-

01 

Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з 

молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками 

громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що 

враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ПР-

02 

Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової 

школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних 

контекстах. 

ПР-

03 

Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, 

дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в 

початковій школі. 

ПР-

05 

Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій 

дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного 

використання цифрових технологій та сервісів. 

ПР-

06 

Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх 

галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, 

природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні 

форми.  

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-

08 

Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого емоційного реагування. 

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. 

ПР-

13 

Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, 

безпечно, проєктувати навчальні осередки у класі спільно з молодшими школярами з 

урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання 

вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно 

комфортні умови освітнього процесу. 

ПР-

14 

Забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів початкової 

освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

ПР-

16 

Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та 

засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки 

здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і 

професійним розвитком осіб та груп. 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 



 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з 

розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні 
компетентності 

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні  

(фахові) 
компетентнос

ті 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

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-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання 

та організовувати їхню пізнавальну діяльність. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й 

розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних 

орієнтацій. 

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: мовно-літературної, математичної, природничої та ін. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному 

середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  60 годин / 2 кредити ECTS. 

 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика 

вивчення нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій 

та порядку виконання дій. 



Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. 

Методика вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у 

початкових класах. 

 

 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика 

вивчення нумерації у початкових класах. Методика вивчення 

арифметичних дій та порядку виконання дій. 

Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач. 

Роль і місце сюжетних задач у програмі початкового курсу математики. 

Функції сюжетних задач. 

Загальні прийоми при роботі над простими задачами. Класифікація простих 

задач. 

Методичні особливості роботи над задачами різних видів. 

 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач. 

Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі. Форми короткого 

запису та оформлення розв’язання  складених задач.  

Методика розв’язання задач різних видів. Аналітико-синтетичний спосіб 

розв’язання складених задач. 

Методика навчання розв’язування складених задач, що розв’язуються шляхом 

зведення до одиниці, подвійного зведення до одиниці, на пропорційний поділ, 

знаходження невідомого за двома різницями.  

Методика навчання розв’язування складених задач з пропорційними 

величинами, на рух, на роботу (за циклами початкової освіти та класами).  

 

Тема 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел за різними 

концентрами. 

Загальне поняття нумерації цілих невід’ємних чисел, її види. Особливості 

натурального ряду чисел, десяткової та інших систем числення.  

Поняття та сутність дочислового періоду. Ігрові та наочні засоби навчання в 

дочисловий період.  



Методика вивчення чисел за різними концентрами. 

Методика використання наочних посібників при вивченні теми в початковій 

школі. 

 

Тема 4. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій (по 

класах). 

Методика ознайомлення з математичними операціями додавання, віднімання, 

множення, ділення. Вивчення законів та властивостей арифметичних дій, зв’язку 

між компонентами та результатами дій. 

Навчання прийомів усних та письмових обчислень у різних концентрах. 

Правила порядку виконання дій, у тому числі – у виразах з дужками. 

 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових 

класах. Методика вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та 

дробів у початкових класах. 

 

Тема 5. Методика вивчення найважливіших величин  

Величини, що вивчаються у початкових класах, методика ознайомлення із 

ними; способи вимірювання; одиниці вимірювання; виконання арифметичних 

дій з іменованими числами. 

Методика ознайомлення молодших школярів із залежностями між 

пропорційними величинами (ціна – кількість – вартість; швидкість – час – 

відстань тощо). Методика розв’язання задач (простих та складених) з 

пропорційними величинами, взаємозалежність між величинами. 

 

Тема 6. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початкових класах 

Формування уявлень про числові та буквені вирази, рівності та нерівності. 

Розв’язання рівнянь з однією змінною на 1 та 2 дії на основі взаємозв’язку між 

компонентами та результатами дій.  

Нерівності з однією змінною. Розв’язання нерівностей способом добору. 

Ускладнені нерівності. Методика роботи над такими нерівностями. 

 



Тема 7. Методика вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 

Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами. Позначення фігур 

буквами. 

Елементарні геометричні побудови. 

Формування уявлень про геометричні тіла. 

Методика ознайомлення з обчисленням периметру та площі прямокутника 

(квадрата). 

Тема 8. Методика вивчення дробів у початкових класах 

Особливості формування уявлень про частини, дробу; поняття чисельник та 

знаменник дробу.  

Методика ознайомлення з читанням та порівнянням дробів. 

Розв’язання завдань на знаходження дробу від числа та числа за його 

частиною. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Авраменко К. Б. Математична освітня галузь. Освітня програма початкової 

освіти «Світ, в якому я живу» / упор. Якименко С.І. Тернопіль: Навчальна книга 

– Богдан, 2018. С. 29-43. 

2. Авраменко К. Б. Методика вивчення величин та дробів у початковій школі: 

навчально-методичний посібник / К. Б. Авраменко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 

2020. – 78 с. ISBN-867-345-684-344-7. 

3. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 

«Математика з методикою навчання» (змішане навчання)» для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта (укладач доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв, 

2021. 93 с. ISBN-867-345-684-702-4. 

4. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до виконання контрольних та 

тестових завдань з методики навчання освітньої галузі «Математика» у 

початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» (укладач 

докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2017. 81 с. 

5. Авраменко К. Б. Практикум з методики навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» (укладач докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2019. 176 с. 



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.  

7. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2017. 88 с. : іл. + 

Роздав. матеріал (6 арк.) 

8. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2017. 96 с : іл. 

9. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: вид-во «Ранок», 2017. 96 с. : іл. 

10. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 3-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с. : іл.. 

+ Додаток «Працюй самостійно 2» (32 с.)+кольорова вкладка (1 арк.) 

11. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 88 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 2» (40 с.). 

12. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 6-те вид., виправл. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 88 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 3» (40 с.). 

13. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: вид-во «Ранок», 2019. 96 с : іл.. + Додаток 

«Працюй самостійно 1» (32 с.) 

14. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 72 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 2» (32 с.) 

15. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 96 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 3» (48 с.) 

16. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 2» (40 с.). 

17. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 3» (40 с.). 

18. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 

навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 

інтегративного і компетентнісного підходів» (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко 

О. В.). 



19. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. МОН 27. 10. 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf.  

20. Нова українська школа: Порадник для вчителя НУШ / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. 160 с.  

21. Скворцова С. О. Математика. 1 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. Серед. 

освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 144 с  

: іл.. 

22. Скворцова С. О. Математика. 1 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. серед. 

освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко..Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 144 с. 

23. Скворцова С. О. Математика. 2 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. Серед. 

освіти / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко.. Харків: ид-во «Ранок», 2019. 

144 с  : іл. 

24. Скворцова С. О. Математика. 2 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал.серед. 

освіти / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко.. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 

144 с. 

25. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі. Навчально-методичний посібник для студентів. – Ч.І: 

Методика формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати 

сюжетні задачі. Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. 268 с.  

26. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі. Навчально-методичний посібник для студентів. – Ч.ІІ: 

Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних 

видів .Одеса: Фенікс, 2011. 156 с.  

27. Скворцова С. О. Розробки уроків: До видання : С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. / 

С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. 3-е вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 

2015. 8  с. 

28. Скворцова С. О. Розробки уроків: До видання : С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. 3-е вид., 

переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с. 

29. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1 клас / Укладач 

А. В. Лотоцька. Харків : Видавництво «Ранок», 2018. 192 с. 

30. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. К.: 

ТД «Освіта-Центр плюс», 2018. 240 с. 

31. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 та 3-4 класи. 

К. : Видавництво «Світоч», 2019. 336 с. 

Допоміжна: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


1. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових 

класах: Навч. посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, 

М. В. Козак, Я. А. Король. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 336 с. 

2. Король Я. А., Романишин І. Я. Математика. Початкова  школа. 

Методика роботи над геометричним матеріалом. 1-4 класи. Тернопіль: 

Астон, 2003. 203 с. 

3. Король Я. А., Романишин І. Я. Математика. Початкова школа. 

Методика роботи над матеріалом алгебраїчної пропедевтики. 1-4 класи. 

Тернопіль: Астон, 2003. 240 с 

4. Лишенко Г. П. Вивчення величин у початкових класах : Навчальний 

посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. Одеса : Пальміра, 

2006. 100 с. 

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 

класи. К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. 392 с. С. 138-170. 

6. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних 

задач учнів початкових класів: Монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 696 с.  

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  
 

 

5. Засоби діагности успішності навчання. 

 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної роботи, 

презентації, тестові завдання, контрольні роботи. 

Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. 

Форми контролю: письмове та усне опитування, тестування, семестровий 

екзамен. 
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АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Методика навчання математики» для 

підготовки студентів за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти фахівців спеціальності 013 

Початкова освіта; складена з метою реалізації освітньо-професійної програми Початкова 

освіта. 

Важливою є підготовка фахівців спеціальності 013 Початкова освіта, 

здатних до успішного виконання професійних завдань і функціональних 



обов’язків у галузі початкової освіти; формування компетентностей, необхідних 

для реалізацій концепції «Нова українська школа», навчання здобувачів освіти 

за Державним стандартом початкової освіти на рівні, що відповідає кваліфікації 

вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

уміння, компетенції, які необхідні для професійного розв’язання навчальних 

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

 

Ключові слова: математична освітня галузь; принцип побудови початкового курсу 

математики; методи і засоби навчання; комплекти навчально-методичного забезпечення для 

вчителів та здобувачів освіти; фахівці початкової освіти; частково методичні питання, змістові 

освітні лінії. 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

This program of the normative discipline  «Methods of teaching mathematics» for the 

preparation of the I (bachelor's) level of higher education of specialists in the specialty 013 Primary 

education is designed to implement the educational-professional program Primary education. 

It is important to train specialists in the specialty 013 Primary Education, capable of 

successfully performing professional tasks and functional responsibilities in the field of primary 

education; formation of competencies necessary for the implementation of the concept of "New 

Ukrainian School", training of students according to the State Standard of Primary Education at a 

level that meets the qualifications of primary school teachers of general secondary education. 



The purpose of the course: to reveal the content, structure of the initial course of mathematics;  

the principle of construction and content of mathematical education;  to form knowledge, skills, 

competencies that are necessary for the professional solution of educational tasks in the educational 

process of the New Ukrainian school. 

 

Key words: mathematical educational branch; the principle of construction of the initial 

course of mathematics; teaching methods and tools; sets of educational and methodical support for 

teachers and students; primary education specialists, partly methodical questions, semantic 

educational lines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма 

навчання - СТН 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань: 

01 Освіта / 

Педагогіка 

Нормативна 

 

Загальна кількість годин – 60 год. Спеціальність: 

013  Початкова 

освіта 

Рік підготовки: 

2-й 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – 

Семестр 

3-й  

Ступінь 

бакалавра 

Лекції 

6 год. 

Практичні 

6 год. 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4107 

 

48 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

Мова навчання – українська  

 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4107


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 60 год.: 12 год. – аудиторні 

заняття, 48 год. – самостійна робота (11 % / 89 %). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати : 

 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

уміння, компетенції, які необхідні для професійного розв’язання навчальних 

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

Завдання курсу: 

- обґрунтування мети початкового вивчення математики; 

- ознайомити студентів зі змістом математичної освітньої галузі у початковій школі, 

методами, засобами та формами її вивчення учнями молодшого шкільного віку; 

- організація навчання математики; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання до реалізації 

практичних завдань; 

- методикою опрацювання  основних тем та оцінювання навчальних досягнень учнів за 

різними змістовими лініями відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка загальна з історією», 

«Психологія», «Дидактика початкової школи», «Педагогічна творчість». 

 

Навчальна дисципліна складається з 2-х кредитів. 

 

Очікувані результати навчання: 

ПР-

01 

Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з 

молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками 

громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що 

враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ПР-

02 

Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової 

школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних 

контекстах. 

ПР-

03 

Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, 

дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в 

початковій школі. 

ПР-

05 

Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій 

дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного 

використання цифрових технологій та сервісів. 

ПР-

06 

Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх 

галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, 

природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні 

форми.  

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-

08 

Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого емоційного реагування. 



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. 

ПР-

13 

Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, 

безпечно, проєктувати навчальні осередки у класі спільно з молодшими школярами з 

урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання 

вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно 

комфортні умови освітнього процесу. 

ПР-

14 

Забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів початкової 

освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

ПР-

16 

Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та 

засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки 

здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і 

професійним розвитком осіб та груп. 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з 

розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні 
компетентності 

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні  

(фахові) 
компетентності 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

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-4. Здатність управляти власними емоційними станами, 

налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти 

до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й 

розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних 

орієнтацій. 



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: мовно-літературної, математичної, природничої та ін. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному 

середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  60 годин / 2 кредити ECTS. 

 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення нумерації 

у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій. 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 

вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 

 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення 

нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій. 

Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач. 

Роль і місце сюжетних задач у програмі початкового курсу математики. Функції сюжетних 

задач. 

Загальні прийоми при роботі над простими задачами. Класифікація простих задач. 

Методичні особливості роботи над задачами різних видів. 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач. 

Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі. Форми короткого запису та 

оформлення розв’язання  складених задач.  

Методика розв’язання задач різних видів. Аналітико-синтетичний спосіб розв’язання 

складених задач. 

Методика навчання розв’язування складених задач, що розв’язуються шляхом зведення до 

одиниці, подвійного зведення до одиниці, на пропорційний поділ, знаходження невідомого за 

двома різницями.  

Методика навчання розв’язування складених задач з пропорційними величинами, на рух, 

на роботу (за циклами початкової освіти та класами).  

 



Тема 3. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел за різними концентрами. 

Загальне поняття нумерації цілих невід’ємних чисел, її види. Особливості натурального 

ряду чисел, десяткової та інших систем числення.  

Поняття та сутність дочислового періоду. Ігрові та наочні засоби навчання в дочисловий 

період.  

Методика вивчення чисел за різними концентрами. 

Методика використання наочних посібників при вивченні теми в початковій школі. 

 

Тема 4. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій (по класах). 

Методика ознайомлення з математичними операціями додавання, віднімання, множення, 

ділення. Вивчення законів та властивостей арифметичних дій, зв’язку між компонентами та 

результатами дій. 

Навчання прийомів усних та письмових обчислень у різних концентрах. 

Правила порядку виконання дій, у тому числі – у виразах з дужками. 

 

 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 

вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 

 

Тема 5. Методика вивчення найважливіших величин  

Величини, що вивчаються у початкових класах, методика ознайомлення із ними; способи 

вимірювання; одиниці вимірювання; виконання арифметичних дій з іменованими числами. 

Методика ознайомлення молодших школярів із залежностями між пропорційними 

величинами (ціна – кількість – вартість; швидкість – час – відстань тощо). Методика 

розв’язання задач (простих та складених) з пропорційними величинами, взаємозалежність між 

величинами. 

 

Тема 6. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початкових класах 

Формування уявлень про числові та буквені вирази, рівності та нерівності. 

Розв’язання рівнянь з однією змінною на 1 та 2 дії на основі взаємозв’язку між 

компонентами та результатами дій.  

Нерівності з однією змінною. Розв’язання нерівностей способом добору. 

Ускладнені нерівності. Методика роботи над такими нерівностями. 

 

Тема 7. Методика вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 

Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами. Позначення фігур буквами. 

Елементарні геометричні побудови. 

Формування уявлень про геометричні тіла. 



Методика ознайомлення з обчисленням периметру та площі прямокутника (квадрата). 

 

Тема 8. Методика вивчення дробів у початкових класах 

Особливості формування уявлень про частини, дробу; поняття чисельник та знаменник 

дробу.  

Методика ознайомлення з читанням та порівнянням дробів. 

Розв’язання завдань на знаходження дробу від числа та числа за його частиною. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Заочна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення 

нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій. 

Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач 8 1 1 6 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач 8 1 1 6 

Тема 3. Методика вивчення нумерації 8  1 7 

Тема 4. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій (по класах). 
6  1 

5 

Разом годин за І-й кредит 30 2 4 24 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 

вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 

Тема 5. Методика вивчення величин у початковій школі 8 2 0 6 

Тема 6. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початковій 

школі 
6 0 1 5 

Тема 7. Методика вивчення геометричного матеріалу у початковій 

школі 
8 0 1 7 

Тема 8. Методика вивчення дробів у початковій школі 8 2 0 6 

Разом годин за ІІ-й кредит 30 4 2 24 

Усього годин 60 6 6 48 

 

 

5 Теми лекційних  занять 

 

Заочна форма навчання 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 



Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення 

нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій. 
1. Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач 1 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач 1 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 
вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 
2. Тема 5. Методика вивчення величин у початковій школі 2 

3. Тема 8. Методика вивчення дробів у початковій школі 2 

Усього 6 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

 

Заочна форма навчання 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення 

нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій. 
1. Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач 1 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач 1 

2. Тема 3. Методика вивчення нумерації 1 

Тема 4. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій (по 

класах). 

1 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 
вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 
3. Тема 6. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початковій школі 1  

Тема 7. Методика вивчення геометричного матеріалу у початковій школі 1 

Усього 6 

 

 

7. Самостійна робота 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит І. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. Методика вивчення 

нумерації у початкових класах. Методика вивчення арифметичних дій та порядку 

виконання дій. 
 Тема 1. Методика навчання розв’язування простих задач 6 

Тема 2. Методика навчання розв’язування складених задач 6 

 Тема 3. Методика вивчення нумерації 7 

Тема 4. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій (по 

класах). 

5 

Кредит ІІ. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах. Методика 
вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та дробів у початкових класах. 

 Тема 5. Методика вивчення величин у початковій школі 6 



Тема 6. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початковій школі 5 

 Тема 7. Методика вивчення геометричного матеріалу у початковій школі 7 

 Тема 8. Методика вивчення дробів у початковій школі 6 

Усього 48 

 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання – не передбачене 

 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика 

знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі 

результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне 

оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна 

робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

 

Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини 

засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту. 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 



Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 60 до 200 балів (за 2 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 2 кредити: 
 

Поточне тестування та самостійна робота КР 

Накопичув

альні бали/ 

Сума 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6  Т 7 Т 8 
 

50 200 / 100 * 
20 20 15 20 15 20 20 20 

 

*Примітка: коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

 

10. Засоби діагностики 

 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної роботи, 

презентації, тестові завдання, контрольна робота. 

 



11. Методи навчання 

 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз 

фактичного матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою 

якого розкривається сутність певного явища, закону, процесу; проблемне 

навчання, робота з підручником та додатковими джерелами; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному 

зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

32.  Авраменко К. Б. Математична освітня галузь. Освітня програма початкової 

освіти «Світ, в якому я живу» / упор. Якименко С.І. Тернопіль: Навчальна книга 

– Богдан, 2018. С. 29-43. 

33. Авраменко К. Б. Методика вивчення величин та дробів у початковій школі: 

навчально-методичний посібник / К. Б. Авраменко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 

2020. – 78 с. ISBN-867-345-684-344-7. 

34. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 

«Математика з методикою навчання» (змішане навчання)» для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта (укладач доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв, 

2021. 93 с. ISBN-867-345-684-702-4. 

35. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до виконання контрольних та 

тестових завдань з методики навчання освітньої галузі «Математика» у 

початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» (укладач 

докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2017. 81 с. 

36. Авраменко К. Б. Практикум з методики навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» (укладач докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2019. 176 с. 

37. 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.  

38. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2017. 88 с. : іл. + 

Роздав. матеріал (6 арк.) 

39. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2017. 96 с : іл.. 

40. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 



О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: вид-во «Ранок», 2017. 96 с. : іл. 

41. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 3-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с. : іл.. 

+ Додаток «Працюй самостійно 2» (32 с.)+кольорова вкладка (1 арк.) 

42. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 7-ме вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 88 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 2» (40 с.). 

43. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 6-те вид., виправл. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 88 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 3» (40 с.). 

44. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: вид-во «Ранок», 2019. 96 с : іл.. + Додаток 

«Працюй самостійно 1» (32 с.) 

45. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 72 с : іл.. + 

Додаток «Працюй самостійно 2» (32 с.) 

46. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 96 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 3» (48 с.) 

47. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 2» (40 с.). 

48. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 3 / С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. 5-те вид. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с : іл. + Додаток 

«Працюй самостійно 3» (40 с.). 

49. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 

навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на 

засадах інтегративного і компетентнісного підходів» (авт. Скворцова С. О., 

Онопрієнко О. В.). 

50. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. МОН 27. 10. 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf.  

51. Нова українська школа: Порадник для вчителя НУШ / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. 160 с.  

52. Скворцова С. О. Математика. 1 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. Серед. 

освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 144 с  

: іл.. 

53. Скворцова С. О. Математика. 1 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. серед. 

освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко..Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 144 с. 

54. Скворцова С. О. Математика. 2 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал. Серед. 

освіти / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко.. Харків: ид-во «Ранок», 2019. 

144 с  : іл. 

55. Скворцова С. О. Математика. 2 клас: підруч. для 1 кл. закл. загал.серед. 

освіти / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко.. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


144 с. 

56. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі. Навчально-методичний посібник для студентів. – Ч.І: 

Методика формування в молодших школярів загального уміння розв’язувати 

сюжетні задачі. Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. 268 с.  

57. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 

початковій школі. Навчально-методичний посібник для студентів. – Ч.ІІ: 

Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних 

видів .Одеса: Фенікс, 2011. 156 с.  

58. Скворцова С. О. Розробки уроків: До видання : С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. / 

С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. 3-е вид., переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 

2015. 8  с. 

59. Скворцова С. О. Розробки уроків: До видання : С. О. Скворцова, 

О. В. Онопрієнко. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 4 ч. 3-е вид., 

переробл. Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 88 с. 

60. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1 клас / Укладач 

А. В. Лотоцька. Харків : Видавництво «Ранок», 2018. 192 с. 

61. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. К.: 

ТД «Освіта-Центр плюс», 2018. 240 с. 

62. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 та 3-4 класи. 

К. : Видавництво «Світоч», 2019. 336 с. 

 

Допоміжна: 

7. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових 

класах: Навч. посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, 

М. В. Козак, Я. А. Король. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 336 с. 

8. Король Я. А., Романишин І. Я. Математика. Початкова  школа. 

Методика роботи над геометричним матеріалом. 1-4 класи. Тернопіль: 

Астон, 2003. 203 с. 

9. Король Я. А., Романишин І. Я. Математика. Початкова школа. 

Методика роботи над матеріалом алгебраїчної пропедевтики. 1-4 класи. 

Тернопіль: Астон, 2003. 240 с 

10. Лишенко Г. П. Вивчення величин у початкових класах : Навчальний 

посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. Одеса : Пальміра, 

2006. 100 с. 

11. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 

класи. К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. 392 с. С. 138-170. 

12. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних 

задач учнів початкових класів: Монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 696 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1.  Електронна бібліотека підручників: URL: http://studentam.kiev.ua/   

http://studentam.kiev.ua/


2. Електронні бібліотеки: URL : http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

3. Методичні розробки, навчальні програми, олімпіади : URL :  

http://edu.ukrsat.com/ 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: URL :  

http://nbuv.gov.ua/ 

5. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України: URL :  http://osvita.org.ua 

6. Портал, присвячений проблемам впровадження нових технологій в галузі 

початкової, середньої освіти України (Інформатика, підручники, матеріали, 

застосування комп’ютерів на уроках математики, іноземної мови, деяка 

інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика) : URL 

: http://school.kiev.ua/ 

7. Початкова школа. Вчитель – вчителю. Вчитель – учню. Вчитель – батькам. 

Поради шкільного психолога : URL : http://teacher.at.ua/ 

8. Сайт Міністерства освіти та науки України з новими правовими документами, 

які регламентують діяльність сучасної школи : URL : Ed-Era.ua  

9. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського: 

URL : www.dpnb.gov.ua 

10. Бібліотека українських підручників : URL : http: //pidruchniki.ws/ 
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРАКТИК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Математика з методикою навчання» 

 

Метою практичної підготовки з дисципліни «Математика з методикою 

навчання» є підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення 

освітньої діяльності з математичної галузі у сучасній початковій школі. 

Оскільки дисципліна «Математика з методикою навчання» за навчальним 

планом бакалаврів викладається на ІІ курсі, то попередньо студенти вже 

набутили навички педагогічної діяльності. 

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється 

кафедрою відповідно до навчального плану спеціальності 013 «Початкова 

освіта», навчальної та робочої програм з дисципліни «Математика з методикою 

навчання». 

 

Опорні питання для проведення психолого-педагогічного аналізу та 

самоаналізу уроку 

1. Організація уроку, початок уроку. Підготовленість класу до уроку. 

Уміння вчителя мобілізувати увагу учнів на навчальну роботу, складання 

робочої обстановки в класі. 

2. Тема, мета й основні завдання уроку (дидактичні, виховні, розвивальні). 

Способи оголошення теми та мети уроку. Місце і роль уроку в системі уроків з 

мети, його зв’язок з попередніми уроками. 

3. Організаційна структура уроку. Відповідність структури уроку його 

змісту й меті. Взаємозв’язок етапів уроку, види навчальної діяльності. 

Доцільність розподілу часу на кожен етап уроку. Зайнятість учнів роботою. 

Поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи. 

4. Зміст діяльності вчителя на уроці: ефективність використання раніше 

набутих знань, умінь, та навичок; ефективність використання життєвого досвіду 



учнів з метою розвитку в них пізнавальної активності, компетенцій, 

самостійності, творчих здібностей. 

5. Відповідність застосування методів вивчення нових знань мети, змісту 

уроку та віковими особливостями учнів, а також вирішенню завдань розвитку 

самостійності та активності учнів у процесі засвоєння знань. 

6. Роль та місце самостійної роботи учнів на уроці. Місце підручника, 

використання наочності, характер запитань і завдань. 

7. Психологічні основи уроку. Розвиток уваги, пам’яті, мислення, 

сприйняття учнів. Ритмічність уроку: чергування легкого матеріалу зі складним, 

письмових видів діяльності з усними. 

8. Доцільність вимог щодо змісту й способів виконання домашнього 

завдання учнів. Наявність, обсяг, характер домашнього завдання. 

9. Індивідуальний підхід у процесі навчання: 

- індивідуальний стиль діяльності вчителя, педагогічний такт, мовлення, 

кругозір, уміння спілкуватися та керувати класом; 

- оцінка знань та діяльності учнів на уроці. 

10. Характеристика морально-психологічного клімату на уроці, стилю 

педагогічного спілкування та емоційної взаємодії в системі „вчитель – учень”;  

„учень – учень”.  

11. Доцільність дій вчителя при виконанні кожної з функцій педагогічної 

діяльності (гностичної, проектувальної, конструктивної, комунікативної, 

організаційної, інформаційної). 

12. Зовнішність та способи професійної самопрезентації вчителя, його 

професійний імідж. 

13. Висновки та пропозиції: структура уроку, її доцільність; методи, 

прийоми та засоби навчання, які використовувалися на уроці, їх ефективність; 

реалізація основних дидактично-методичних принципів на уроці; досягнення 

мети уроку; види опитування та моніторинг досягнень. 



ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методи навчання з дисципліни «Математика з методикою навчання» 

 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття з використанням традиційних 

(словесні, наочні, практичні; теоретико-емпіричні, дослідницькі) та 

інтерактивних методик (2-4-всі разом, моделювання педагогічних ситуацій 

тощо), індивідуальна робота, самостійна робота. 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності.  

Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. Інтерактивні методи; групова 

дискусія, евристична бесіда, мозковий штурм, дебати, ділова гра (моделювання 

навчального процесу) та інші. 

 

Методи контролю з дисципліни «Математика з методикою навчання» 

 

Поточний контроль, експрес-опитування, тестування. Методи контролю 

(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. Контроль за виконанням 

індивідуальних завдань та самостійною роботою студентів; перевірка рефератів 

та повідомлень, методичних скриньок та папок з методичною літературою. 

За результатами накопичення балів та комп’ютерного тестування – іспит 

(спеціальність «Початкова освіта»), залік – (спеціальність «Дошкільна освіта»). 

 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика навчальних досягнень студентів з методики 

навчання математики здійснюється на основі результатів проведення поточного 

підсумкового контролю знань (іспиту / заліку). 

Критеріями оцінювання є: 



а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури (підручників з 

      математики, навчально-методичних посібників для вчителя,  

      журналів, газет для вчителя початкових класів); 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів (фотоплівок, слайдів, приладів, схем тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту уроку  

     написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної методико-математичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ студентів з «Математика з методикою 

навчання» 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює 



свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та 

колективних завдань при самостійній роботі. 

 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ  

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні та підсумкові тести; 

- творчі завдання; 

- презентації; 

- завдання для самостійної роботи та опрацювання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - поточне опитування : 

 0 балів – якщо студент відмовився відповідати або не підготувався до 

заняття; 



 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – студент надає часткову відповідь на запитання за допомогою 

викладача; 

 3 бали – задовільно (студент надає часткову відповідь на запитання); 

 4 бали – добре (студент надає відповідь на запитання; але не відповідає на 

додаткові запитання викладача); 

 5 балів – відмінно (студент надає відповідь на запитання та відповідає на 

додаткові запитання викладача).  

 

Загальний бал за практичні заняття встановлюється після знаходження 

суми усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених у журнал академічної 

групи. За пропуски навчальних занять можуть нараховуватися штрафні бали (1 

бал за кожен пропуск), які віднімаються від загального балу при виведенні 

підсумкової оцінки. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або за допомогою роздрукованих завдань. 

 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Ведення конспектів лекцій (mах 5 балів); 

2. Активність на заняттях (mах 2 бали за лекцію); 

3. Регулярність відвідування занять (mах 3 балів); 

4. Підготовка та виступ з рефератом (mах 10 балів); 

5. Творча робота (mах 5 балів за одну роботу); 

6. Участь у дослідно-експериментальній роботі (mах 15 балів); 

7. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (mах 10 балів); 

8. Заохочувальний бал (mах 5 балів). 



 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування на практичних заняттях (mах 5 балів за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (mах 3 бали); 

3. Активність на заняттях (mах 3 бали); 

4. Регулярність відвідування занять (mах 5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (mах 5 балів); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (mах 2 балів); 

7. Виконання контрольних робіт (mах 20 балів). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню 

курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, 

олімпіадах, конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду з 

методики викладання математики; 

- робота з науковою методичною літературою та періодичними 

виданнями; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ,  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ   

«Математика з методикою навчання» 

 

Навчально-методичні посібники для вивчення курсу 

 

1. Авраменко К. Б. Математична освітня галузь. Освітня програма 

початкової освіти «Світ, в якому я живу» / упор. Якименко С.І. Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2018. С. 29-43. 

2. Авраменко К. Б. Методика вивчення величин та дробів у початковій школі: 

навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 78 с. ISBN-

867-345-684-344-7. 

3. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 

«Математика з методикою навчання» (змішане навчання)» для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта (укладач доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв, 

2021. 93 с. ISBN-867-345-684-702-4. 

4. Авраменко К. Б. Методичні рекомендації до виконання контрольних та 

тестових завдань з методики навчання освітньої галузі «Математика» у 

початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» (укладач 

докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2017. 81 с. 

5. Авраменко К. Б. Практикум з методики навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» (укладач докт. філософ. у галузі освіти, доцент К. Б. Авраменко). 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2019. 176 с. 

6. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. 

К.: ТД «Освіта-Центр плюс», 2018. 240 с. 

7. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 та 3-4 

класи. К. : Видавництво «Світоч», 2019. 336 с. 

8. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. МОН 27. 10. 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf.  

9. Нова українська школа: Порадник для вчителя НУШ / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. – К.: Літера ЛТД, 2018. – 160 с.  

 

Технічні засоби : комп’ютер, нетбук, проєктор. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


Інформаційні ресурси 

1. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України  

2. http://school.kiev.ua/ – портал, присвячений проблемам впровадження 

нових технологій в галузі початкової, середньої освіти України 

(підручники, матеріали, застосування комп’ютерів на уроках математики 

та ін., інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, 

періодика)  

3. http://edu.ukrsat.com/ – методичні розробки, навчальні програми, 

бібліотеки, олімпіади 

4. http:// Ed-еra.ua – сайт Міністерства освіти та науки України з новими 

правовими документами, які регламентують діяльність сучасної 

національної школи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
http://edu.ukrsat.com/


 

Контрольні роботи з дисципліни: завдань та методичний 

коментар до них 

 

Методичний коментар. 

Контрольна робота з теми «Методика навчання розв’язування сюжетних 

задач» виконується за варіантами згідно з № студента у журналі. Розподіл 

студентів за варіантами такий: 

Номер студента за списком у журналі групи №  варіанта 

1 6 11 16 21 1 варіант                             

2 7 12 17 22 2 варіант                             

3 8 13 18 23 3 варіант                             

4 9 14 19 24 4 варіант                         

5 10 15 20 25 5 варіант                         

 

Оскільки вчителі початкових класів ЗЗСО мають можливість працювати за 

різними комплектами підручників, то при наведені прикладів бажано 

використовувати різні підручники з обов’язковою вказівкою автора, сторінки та 

№ завдання. При оформленні відповіді на 3-5 питання потрібно у прикладах 

використовувати різні види розбору задачі (аналіз, синтез, аналітико-

синтетичний способи). До одного з прикладів у питанні № 5 обов’язково навести 

обидві схеми (аналізу й синтезу). 

При виконанні контрольної роботи можна користуватися не тільки 

підручники з методики викладання математики, а й публікації у періодичних 

виданнях. Уся використана література повинна бути написана у кінці роботи за 

стандартними вимогами. Для літератури навчально-методичного характеру: 

автор(и), назва, місто, видавництво, рік, кількість сторінок; для публікацій у 

періодичних виданнях крім автора та назви вказують назву журналу, № та 

сторінки, які займає дана стаття. Вся література розташовується в алфавітному 

порядку, записується наприкінці контрольної роботи. 



Контрольна робота виконується у друкованому (аркуш А) або 

рукописному вигляді в окремому тонкому зошиті у клітинку розбірливим 

почерком. На титульній обгортці зошита вказати прізвище і групу студента, 

який виконав дану КР.  

Завдання має бути своєчасно відправлено на платформу мудл для 

перевірки. 

 

Контрольна робота. «Методика вивчення нумерації та арифметичних дій у 

початковій школі» 

 

Методичний коментар.  

При написанні необхідно врахувати, що 1 -3 питання відносяться до І рівня 

(теоретичного), а 4-5 питання – до ІІ рівня (практичного). У зв’язку з цим – у 

кожному питанні І рівня потрібно зробити посилання на вимоги формування 

відповідних компетенцій за навчальною програмою початкової школи, а у 

запитаннях ІІ рівня потрібно окрім теоретичного опису навести приклади 

завдань з підручників та записи учнів при розв’язуванні завдань даного виду. 

Перелік запитань за варіантами: 

 

І рівень (теоретичний) 

І питання. Розкрити особливості методики вивчення нумерації чисел у 

таких концентрах: 

1 варіант – Десяток 

2 варіант – Сотня 

3 варіант – Тисяча 

4 варіант – Багатоцифрові числа 

5 варіант – число та цифра 0. 

 

ІІ питання. Розкрити методику вивчення таких арифметичних дій у 

початковій школі 



1 варіант – Додавання 

2 варіант – Множення 

3 варіант – Ділення 

 4 варіант – Віднімання 

5 варіант – Порядок виконання дій 

 

ІІІ питання. Розкрити методику вивчення таких величин у початковій 

школі. Назвати усі одиниці  даної величини, що вивчаються у початковій 

школі , записати їх взаємозв’язок. 

1 варіант – Маса 

2 варіант – Об’єм  

3 варіант – Час 

 4 варіант – Довжина 

5 варіант – Швидкість 

 

ІІ рівень (практичний) 

ІV питання.  

Навести різні приклади завдання з підручників з математики для 3 та 4-го 

класів)  на виконання  арифметичних дій з іменованими числами 

(величинами). 

 

ІV питання. Навести різні приклади завдання з підручників з математики 

для 3 та 4-го класів) на вивчення взаємозв`язку між пропорційними 

величинами: ціна, кількість, вартість, швидкість, час, відстань; робота за 

одиницю часу (продуктивність праці, час роботи і виконана робота тощо. 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методика навчання математики» 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Вибір методів навчання на уроках математики при вивченні частин і 

дробів. 

2. Використання інтерактивних технологій на уроках математики. 

3. Використання методичних прийомів у процесі навчання учнів 

розв’язувати   сюжетні задачі у ІІ циклі початкової освіти. 

4. Використання методу проєктів на уроках математики у початкових класах 

ЗЗСО. 

5. Використання нестандартних завдань на уроках математики у початкових 

класах ЗЗСО для стимулювання пізнавальних інтересів школярів в умовах 

реалізації концепції НУШ. 

6. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках математики у 

НУШ. 

7. Інтегрований підхід у навчанні математики у початкових класах НУШ. 

8. Інформаційні технології в початковій математичній освіті молодших 

школярів. 

9. Методика вивчення об’ємних геометричних фігур. 

10. Методика проведення уроків математики в дочисловий період в умовах 

реалізації концепції НУШ. 

11. Методика розв’язування задач на рух в початкових класах ЗЗСО. 

12. Методика формування вмінь розв’язування простих задач у 1-му класі. 

13. Наочність і її використання в процесі вивчення математики в початкових 

класах в умовах реалізації НУШ. 

14. Наступність та перспективність у формуванні математичних уявлень і 

понять дошкільників та першокласників. 

15. Наступність у формуванні предметної математичної компетентності в 

початковій та базовій середній освіті. 

16. Організація самостійної роботи з учнями початкових класів на уроках 

математики. 

17. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики. 



18. Розвиток мислення учнів при вивченні геометричного матеріалу в 

початковій школі. 

19. Роль дидактичних ігор в активізації навчальної діяльності молодших 

школярів на уроках математики. 

20. Система самостійних робіт при формуванні поняття числової рівності і 

нерівності. 

21. Урок математики з комп’ютерною підтримкою. 

22. Формування в першокласників вміння усного рахунку із застосування 

стратегій НУШ. 

23. Формування креативності мислення молодших школярів на уроках 

математики. 

24. Формування поняття величини в молодших школярів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА  
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методика навчання математики» 

 

Цей розділ містить орієнтовний тематичний план та методичні матеріали, 

що забезпечують самостійну роботу студентів з дисципліни. 

Залежно від особливостей навчальної дисципліни викладач може видавати 

студентам різні види завдань для самостійної роботи: 

- переробка інформації, отриманої безпосередньо на лекційних, практичних 

і семінарських заняттях; 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 

самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, есе, огляди, звіти тощо); 

- виконання підготовчої роботи до лабораторних і практичних занять; 

- виконання індивідуальних практичних, розрахункових, графічних завдань; 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

Викладач не обмежується у виборі інших завдань самостійної роботи за 

умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  «Методика навчання математики» 

 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

уміння, компетенції, які необхідні для професійного розв’язання навчальних 

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

Завдання курсу: 

- обґрунтування мети початкового вивчення математики; 

- ознайомити студентів зі змістом математичної освітньої галузі у 

початкових класах ЗЗСО, методами, засобами та формами її вивчення учнями 

молодшого шкільного віку; 

- організація навчання математики; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання під час 

виконання практичних завдань і реалізації основних професійних функцій; 

- методикою опрацювання  основних тем та оцінювання навчальних 

досягнень учнів за різними змістовими лініями відповідно до Державного 

стандарту початкової загальної освіти. 

 

В результаті вивчення курсу та відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти має оволодіти такими компетентностями. 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з 

розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні 
компетентності 

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні  

(фахові) 
компетентнос

ті 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

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-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання 

та організовувати їхню пізнавальну діяльність. 



СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й 

розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних 

орієнтацій. 

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: мовно-літературної, математичної, природничої та ін. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному 

середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ОКРЕМИХ ТЕМ / Кредитів 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1) Що таке прямий і зворотній зв'язок в навчанні? Їх роль в навчанні. Наведіть 

приклади. 

2) Чому можна вважати, що вивчення математики – це розвиток 

математичної діяльності? Наведіть приклади. 

3) Які методи дослідження використовуються при вивченні методики 

математики? 

4) Що таке алгоритмічна діяльність? Наведіть приклад алгоритмів з курсу 

математики початкових класів. 

5) Що таке евристична діяльність? Наведіть приклади. 

6) Приведіть приклади взаємообернених дій з курсу математики початкових 

класів. 

7) Назвіть видатних діячів вітчизняної методики математики. 

8) Приведіть приклади проблем, які розроблюються в методиці вивчення 

математики. 



9) Які основні розділи виділяються в змісті курсу математики початкових 

класів? 

10) В чому заключається основна мета курсу математики в початкових класах? 

11) Що таке знання, уміння і навички? 

12) Що таке лінійна і концентрична система будова курсу математики? 

13) Яке значення ігрових ситуацій при вивченні математики? 

14) В яких напрямках здійснюється зв'язок геометричного матеріалу з 

арифметичним в курсі математики початкових класів? 

15) Що таке загальна, спеціальна, конкретна методика? 

16) Назвіть основні види позакласної роботи з математики; 

17) Які бувають типи уроків математики? 

18) Який урок називається комбінованим? Яка його структура? Наведіть 

приклад аналізу комбінованого уроку; 

19) Обґрунтуйте загальні вимоги до уроків математики; 

20) З якою метою проводиться усний рахунок? Опитування учнів? Яка їх мета?  

21) Як зробити опитування навчаючим та розвиваючим? 

22) Які вимоги ставляться до відповідей учнів?  

23) Що таке критика відповіді товариша як метод опитування?  

24) Як можна використати індивідуальний підхід в процесі опитування? 

25) Яке призначення оцінки при опитуванні? Як її виставляти? Чи потрібно 

оголошувати й коментувати оцінку учневі в класі? 

26) Що означає прокоментувати домашнє завдання з математики? 

27) Як можна використати індивідуальний підхід при подачі домашніх завдань 

з математики ? 

28) Що таке проблемне вивчення математики?  

29) Проблемний виклад математичного матеріалу?  

30) Що таке проблемна ситуація і як створюються проблемні ситуації?  

 

 

 



Тестові завдання 
 

І варіант 

1. Оберіть, у якому класі вводиться величина літр 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

2. З якою метою проводиться гра «Яке число пропущене»? 

a) формування порядкової лічби  

b) засвоєння натуральної послідовності чисел  

c) вивчення складу числа 

d) засвоєння видів лічби 

3. Назвати теоретичну основу прийому обчислення 72:6 

a) ділення числа на добуток 

b) ділення суми на число 

c) конкретний зміст ділення 

d) ділення числа на суму 

4. На якому етапі уроку можна поставити учням запитання: «Запишіть 

число п’ять тисяч двісті»? 

a) етап підготовки до вивчення нового матеріалу 

b) етап ознайомлення учнів з новою темою 

c) етап закріплення знань з нумерації 

d) етап актуалізації опорних знань учнів 

5. Вибрати з даних прикладів ті, спосіб обчислення яких будується на основі 

вивчення нумерації :  

1) 16+4;   2) 47+25;   3) 53-3;   4) 60+20;   5) 99-6;     6) 57+23 

a) 1, 3, 5 

b) 2,4,5,6 

c) 3, 4, 5 



d) 1, 3, 4, 5 

6. Знайдіть правильний варіант знаходження 4/5 від числа 400: 

a) 400:4*5 

b) 400:5*4 

c) 400*5:4 

d) 400*4:5 

7. Знайти правильне розвʼязання задачі: Маса 6 однакових малих посилок 18 кг, 

а маса більшої посилки 8 кг. На скільки кг маса малої посилки менша за масу 

більшої? 

a) 8-18:6 

b) 18:6-8 

c) (18-8):6 

d) 18: (8-6)  

8. Назвати теоретичну основу обчислення виду 405*70 

a) множення числа на суму 

b) множення суми на число 

c) конкретний зміст дії множення 

d) множення числа на добуток 

9. Який теоретичний прийом використовується при розв’язуванні прикладу 15-

7 

a) прийом віднімання частинами 

b) прийом перелічування остачі 

c) прийом відлічування по одиниці 

d) прийом послідовного віднімання 

10. Визначити вид задачі: В одному сувої 20 м тканини, а в іншому у 3 рази 

більше. Скільки метрів тканини другому сувої ? 

a) збільшення числа на декілька одиниць (пряма форма) 

b) збільшення числа на декілька одиниць (непряма форма) 

 c) збільшення числа у кілька разів (непряма форма) 

d) збільшення числа у кілька разів (пряма форма) 



11. Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 2 см. Знайди периметр 

прямокутника. 

a) 10 см 

b) 16 см 

c) 8 кв. см 

d) 16 кв.см 

12. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

a) квадрат 

b) трикутник 

c) коло 

d) прямокутник 

13. Назвати принцип побудови програми за математики у початковій школі: 

a) лінійний  

b) круговий 

c) концентричний  

d) правильний 

 

 

ФОРМА ФІКСАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

План, конспект, тези, методична скринька, коротка відповідь на найбільш 

важливі питання теми, творчі роботи, наукові статті, реферати, мультимедійні 

презентації. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/  

2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

3. Методичні розробки, навчальні програми, олімпіади : http://edu.ukrsat.com/ 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://edu.ukrsat.com/


4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

http://nbuv.gov.ua/ 

5. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України : http://osvita.org.ua 

6. Портал, присвячений проблемам впровадження нових технологій в галузі 

початкової, середньої освіти України (Інформатика, підручники, 

матеріали, застосування комп’ютерів на уроках математики, іноземної 

мови, деяка інформація з Міністерства освіти та науки України, олімпіади, 

періодика) : http://school.kiev.ua/ 

7. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель – учню. Вчитель – батькам. 

Поради шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 

8. Сайт Міністерства освіти та науки України з новими правовими 

документами, які регламентують діяльність сучасної школи : Ed-еra.ua  

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методика навчання математики» 

 

Мета методичних вказівок допомогти студентам в покращенні та 

індивідуалізації їх самостійної роботи в міжсесійний період з вивчення проблем 

методики навчання освітньої галузі «Математика» у початковій школі. 

Контрольна робота виконуються за варіантами. Пропонується 15 

варіантів контрольної роботи, а тому вибір варіанту залежить від №  студента 

за списком групи (№ 16 студента – це 1 варіант, 17 – 2 і т.д.). Для виконання 

контрольної роботи студент повинен вивчити основну і додаткову літературу, а 

також ті статті, які рекомендовані з загальних питань методики (підбір статей в 

http://nbuv.gov.ua/
http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
http://teacher.at.ua/


співвідношенні з своїм варіантом слід зробити самостійно за журналами 

«Початкове школа» та «Початкове навчання та виховання»). 

 В контрольній роботі потрібно показати вміння аналізувати літературу 

критично, підходити різних рекомендацій творчо, здійснити оцінку можливості 

їх використання у сучасній початковій школі. 

Бажано, щоб студенти спиралися на передовий педагогічний досвід 

вчителів своєї школи, міста / села, області. 

Пропонуємо керуватися вміщеними в посібниках методичними 

рекомендаціями, які допоможуть конкретизувати свою відповідь, зробити її 

глибоко за змістом, короткою за формою, логічною. 

Послідовність виконання роботи. 

1. Формулювання запитання. 

2. Відповідь. 

3. Приклади завдань з підручників початкової школи та відповідні записи учнів. 

4. Список використаної літератури. 

 

На титульній обгортці зошита вказати прізвище і групу студента, який 

виконав дану КР. 

Роботу подати на перевірку  – до ____________________. 

 

Варіанти КР  

 

Варіант 1 

1. Взаємозв'язок цілей і засобів навчання математики в початкових класах. 

Методичні вказівки 

Висвітлити в загальних рисах основні направлення програми початкового 

курсу математики. Сформувати мету навчання математики в початкових класах, 

показати як вони відображені в діючих програмах початкових шкіл України. 

2. Визначити функції задач у навчанні математики молодших школярів. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на розкриття змісту 

арифметичної дії віднімання. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Швидкість. Час. Відстань. 



Варіант 2 

1. Взаємозв'язок мети і методів навчання математики в початкових класах. 

Методичні вказівки 

Методична система навчання молодших школярів математиці, місце в ній 

мети і методів навчання. Сформулюйте мету викладання математики. Дати 

загальну характеристику методів викладання математики. Перерахувати форми 

навчання і показати їх взаємозв'язок з методами при вивченні арифметичного 

матеріалу. 

2. Види короткого запису умови задач у початковій школі. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на розкриття змісту 

арифметичної дії додавання. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Ціна. Кількість. Вартість 

 

Варіант 3 

1. Взаємозв'язок цілей і форм навчання в початкових класах. 

Методичні вказівки 

Методична система молодших школярів математиці, місце в ній цілей і 

форм навчання. Сформулюйте цілі вивчення математики в початкових класах. 

Перелічити організаційні форми навчання, охарактеризувати кожну із них. 

Показати і обґрунтувати взаємозв'язок цілей, методів і форм навчання. 

2. Розв’язання цікавих (нестандартних) задач у початкових класах. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на знаходження невідомого 

другого доданку за відомими сумою та першому доданку. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами:  

 

Варіант 4 

 

1. Взаємозв'язок цілей і засобів навчання математики в початкових класах. 

Методичні вказівки 

Сформулюйте мету вивчення математики в початкових класах. Назвати 

засоби навчання та  обґрунтуйте взаємозв'язок цілей і засобів навчання 

математики в початковій школі. 

2. Короткий запис умови задачі, її значення, види. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на збільшення на декілька 

одиниць (непряма форма). 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Маса одного предмета. Кількість. Загальна маса. 

 



Варіант 5 

1. Взаємозв'язок методів і форм навчання. 

Методичні вказівки. 

Роль методів і форм навчання у методичній системі навчання молодших 

школярів математики. Дати загальну характеристику методів викладання 

математики. Перелічити форми навчання і показати їх взаємозв'язок з методами 

навчання математики. 

2. Складання задач учнями 1 класу за малюнками. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на зменшення на декілька 

одиниць (пряма форма). 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Місткість одного предмету. Кількість. Загальна місткість. 

 

Варіант 6 

1. Взаємозв'язок методів і засобів навчання математики в початкових класах 

Методичні вказівки. 

Методична система навчання молодших школярів математиці, місце в ній 

методів і засобів навчання. Охарактеризувати методи навчання математики в 

початкових класах. Перелічити засоби навчання. Навести конкретні приклади 

використання різних засобів і методів навчання на уроці при вивченні 

арифметики, алгебри і геометричного матеріалу. 

2. Індивідуально-диференційований підхід до учнів при роботі над задачами. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на збільшення у декілька разів 

(непряма форма). 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Швидкість. Час. Відстань. 

Варіант 7 

1. Роль підручника на уроці математики в початкових класах. 

Методичні вказівки. 

Перелічити різні форми роботи з підручника математики на уроці. Назвати 

питання курсу, при вивченні яких краще використовувати підручники для 

самостійної роботи учнів. Обґрунтувати свою відповідь і описати методику 

роботи учнів. Обґрунтувати свою відповідь і описати методику роботи в 

кожному випадку. 

2. Самостійна робота при роботі над задачами. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на  різницеве порівняння. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Ціна. Кількість. Вартість. 

 



Варіант 8 

 

1. Роль зошитів з математики на друкованій основі в навчанні молодших 

школярів. 

Методичні вказівки. 

Перелічити різні форми роботи з зошитами на уроках і в позаурочний час. 

Роль таких посібників в організації індивідуально-диференційованого підходу до 

учнів в організації самостійної роботи. Обґрунтувати свою відповідь і описати 

методику роботи в кожному випадку. 

2. Форми запису розв’язання задач у початкових класах. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на кратне порівняння. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Маса одного предмета. Кількість. Загальна маса. 

 

Варіант 9 

 

1. Використання методів пояснення на уроках математики в початкових класах. 

Методичні вказівки. 

Місце методів пояснення і класифікація методів. Назвати питання курсу 

математики при вивченні яких доцільно використовувати метод пояснення. 

Обґрунтувати свою відповідь. Описати методику роботи. Показати на 

конкретних прикладах поєднання пояснення матеріалу з іншим дидактичним 

матеріалом. 

2. Методичні прийоми при складанні й розв’язуванні обернених задач. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на рух. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Робота за одиницю часу. Час роботи. Здійснена робота. 

 

Варіант 10 

 

1. Використання практичного методу на уроках математики у початковій школі. 

Методичні вказівки. 

Назвати питання курсу математики, для засвоєння яких доцільно 

використати цей метод. Обґрунтуйте відповідь. Опишіть методику роботи.  

2. Основні етапи роботи над задачею. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на знаходження невідомого 

компонента. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Місткість одного предмету. Кількість. Загальна місткість. 



Варіант 11 

 

1. Використання проблемних ситуацій на уроках математики в початкових 

класах. 

Методичні вказівки. 

Розкрити поняття «проблемна ситуація». Назвати питання курсу 

математики початкових класів, при вивченні яких доцільно створення 

проблемної ситуації. Обґрунтуйте свою відповідь.  

2. Розв’язання цікавих (нестандартних) задач у початкових класах. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на ділення (два види задач). 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Швидкість. Час. Відстань. 

 

Варіант 12 

 

1. Використання технічних засобів навчання на уроках математики в початкових 

класах. 

Методичні вказівки. 

Дати загальну характеристику ТЗН, прийняти на уроках математики в 

початкових класах. Обґрунтувати доцільність використання ТЗН на цих уроках 

математики у початковій школі. 

2. Форми запису розв’язання задач у початкових класах. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на знаходження невідомого 

компонента. 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Ціна. Кількість. Вартість 

 

Варіант 13 

 

1. Використання наочності на уроках математики в початкових класах. 

Методичні вказівки 

Перелічити види наочності, використані при навчанні математики в 

початкових класах. Дати загальну характеристику різних сполучень слів вчителя 

і засобів наочності в навчанні. Назвати питання курсу, при вивченні яких 

доцільно використовувати наочність, як джерело одержаних знань. Описати 

методику роботи в кожному випадку. 

2. Способи перевірки розв’язаних задач. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на кратне порівняння. 



4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Маса одного предмета. Кількість. Загальна маса. 

 

Варіант 14 

 

1. Використання прийому узагальнення при вивченні початкового курсу 

математики. 

Методичні вказівки 

Охарактеризуйте прийом узагальнення. Наведіть приклади його 

застосування при вивченні арифметики, геометрії, алгебраічного матеріалу. 

Обґрунтуйте роль символіки, як засобу узагальнення математичних знань. 

Наведіть приклади. 

2. Методичні прийоми при складанні й розв’язуванні обернених задач 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на ділення (2 види). 

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Робота за одиницю часу. Час роботи. Здійснена робота 

 

Варіант 15 

 

1. Види самостійних робіт на уроках математики.  

Методичні вказівки 

Як класифікуються види самостійних робіт в залежності від дидактичної 

мети і характеру пізнавальної діяльності учнів? 

Конкретизуйте кожний вид самостійної роботи на прикладах вивчення 

нумерації, арифметичних дій, розв'язуванні задач і рівнянь. 

2. Розв’язування задач різними способами. 

3. Навести приклади розв’язання простих задач на різницеве порівняння.  

4. Навести приклади розв’язання складених задач з пропорційними величинами: 

Місткість одного предмету. Кількість. Загальна місткість. 

 

 


