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6 

 

Програмні компетентності 

Загальні ЗК-1 Здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку 

сталих інтересів до різноманітних видів професійної діяльності 

ЗК-2 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання 

ЗК-3 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу 

мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти 

ЗК-4 Здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення 

результатів і обґрунтування висновків 

ЗК-5 Здатність до імплементації законодавчих та нормативно-

правових актів у галузі початкової та вищої освіти 

ЗК-

17 

Здатність організації дослідно-експериментальної та 

дослідницької роботи у сфері освіти та представляти її 

результати передусім у публікаціях 

Фахові ФК-

1 

Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, 

інтерпретації й використання інформації для адресата; бути 

здатним в умовах розвитку науки та змінюваної соціальної 

практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та 

методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними вміннями, 

необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей 

і підвищення кваліфікації 

ФК-

2 

Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і 

структуру освітніх процесів, володіти системою знань про 

історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій і 

предметних методик 

ФК-

3 

Здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики 

володіння умінням проектування, реалізації, оцінювання і 

корекції освітнього процесу 

ФК-

6 

Здатність до аналізу та наукової інтерпретації основних напрямів 

і завдань виховання у вищому навчальному педагогічному 

закладі; форми, методи та засоби виховної діяльності в BH3; 

сутність, завдання, зміст роботи інституту кураторів; права, 

обов'язки, вимоги до сучасного викладача;  основні види 

педагогічної діяльності викладача; зміст понять: "педагогічна 
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культура", "педагогічна майстерність", "педагогічна 

компетентність"; шляхи гуманізації педагогічного процесу та 

шляхи відродження національної педагогічної освіти  

ФК-

7 

Здатність організовувати основні види самостійної 

дослідницької роботи студентів; знати вимоги до різних видів 

науково-дослідницьких робіт; основні функції, види і методи 

контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

ФК-

8 

Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; історію 

педагогічних інновацій в Україні; різні підходи до класифікації 

методів і форм організації навчання; сучасні підходи до 

організації різних видів занять 

ФК-

9 

Здатність визначати шляхи формування авторитету вчителя; 

визначати цілі та завдання виховання у сучасних закладах освіти  

ФК-

10 

Здатність до обґрунтування теми та складання плану-проспекту 

наукового дослідження; написання статті з визначеної проблеми 

згідно з вимогами фахових видань; визначення головних 

напрямів методичної роботи  

ФК-

11 

Здатність до аналізу напрямів наукових досліджень та 

формування етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; 

формулювати задачі та вибирати методи теоретичних та 

експериментальних досліджень; виконувати та  оформлювати 

результати НДР; використовувати набуті знання в практичній 

діяльності 

 

ФК-

12 

Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; 

користуватися сучасними методами навчання; ставити навчальні 

цілі та вибирати методи навчання; використовувати 

інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  

методи навчання; використовувати навчальні технології  

ФК-

13 

Здатність орієнтуватися в процесах наукових досліджень; 

ставити проблему наукових досліджень; визначати цілі і 

завдання наукового дослідження; складати плани наукового 

дослідження; створювати узагальнену технологічну модель 

наукового дослідження; оформляти та презентувати результати 

наукового дослідження 

ФК-

14 

Здатність проводити різні форми занять у вищому навчальному 

закладі (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття); 

поєднувати виховні та навчальні завдання; використовувати 

інтерактивні методи викладання; розв’язувати психолого-
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педагогічні ситуації, що надасть практичним заняттям 

професійно-педагогічної спрямованості 

ФК-

15 

Здатність до аналізу та імплементації основоположних 

педагогічних ідей, щодо сучасних вимог до ефективних 

педагогічних теорій навчання та виховання; погляди і досвід 

педагогів щодо ефективного функціонування педагогічних 

моделей навчання та виховання 

ФК-

16 

Здатність виявляти зв'язки між вимогами суспільства до 

виховання підростаючого покоління та функціонуванням 

педагогічних теорій; розглядати педагогічні явища і процеси в 

навчальних та виховних системах на різних рівнях: загального, 

особливого, одиничного; порівнювати, зіставляти, групувати 

педагогічні ідеї і факти; давати самостійну оцінку різноманітним 

явищам педагогічної теорії і практики 

ФК-

17 

Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; 

критично аналізувати різні педагогічні теорії навчання та 

виховання 

ФК-

23 

Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під 

час викладання дисциплін початкової ланки освіти 

ФК-

24 

Готовність до володіння найефективнішими методами 

формування ключових компетентностей молодших школярів 

(продуктивні, частково-пошукові, проблемні та інтерактивні) 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і технології 

математичної освіти» складена Авраменко К.Б. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ступеня магістрів спеціальності 013  – 

Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання молодших 

школярів освітній галузі «Математика» у початковій школі . 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни пов’язано з вивченням 

таких дисциплін: «Математика», «Педагогіка», «Психологія», «Методика 

розв’язання педагогічних ситуацій у початковій школі», «Педагогічні технології у 

початковій школі», «Методика викладання фахових дисциплін», 

«Психодидактика» тощо. 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями освітніми технологіями та 

особливостями їх використання на уроках математики у сучасній початковій 

школі. 

Завдання курсу: 

- теоретичні: ознайомлення студентів з концептуальними і  теоретичними 

положеннями щодо формування загально-навчальних умінь і навичок молодших  

школярів; педагогічним досвідом вчителів-практиків з проблем організації 

сучасного уроку математики у початковій школі; 

- практичні: формування практичних умінь і навичок організації 

диференційованого навчання та організації ігрової діяльності й співробітництва 

на уроках математики у початковій школі; моделювати уроки та позакласну 

роботу з використанням здоров’язберігаючих та інших технологій; формування 

уміння здійснювати освітній процес з математики за різними комплектами 

навчально-методичного забезпечення початкової школи.  
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На основі компетентнісного підходу результатом вивчення дисципліни  

було визначено такі загальні компетентності: 

- уміння здобувати нові знання і формувати судження з науковим, соціальним 

та іншим проблемам, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології; 

- вміння вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у своїй 

діяльності; 

- здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження; 

- вміння демонструвати здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, у тому числі – 

здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, 

складання схем та проведення експерименту, збирання та аналіз даних, зокрема 

уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів. 

Професійні компетентності: 

- Здатність добирати ефективні прийоми та технології організації 

пізнавальної діяльності та навчально-виховного процесу молодших школярів в 

освітній галузі «Математика». 

- Уміння виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій.  

- Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 

розвитку педагогічних концепцій і предметних методик. 

- Здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

Кредит 1. Теоретичні основи курсу. 

Тема 1. Технологічний підхід як чинник модернізації змісту 

математичної освіти  початковій школі 

Державний стандарт початкової освіти. Концепція «Нова українська 

школа». Варіативність сучасного навчально-методичного забезпечення курсу 

математики для 1-4 класів початкової школи України.  

Мета, завдання і зміст курсу «Теорія і технологія математичної освіти». 

Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальна задача, 

навчальна технологія. 

Сучасний урок математики. Технологічна карта уроку. 

Порівняльний аналіз підручників з математики для початкової школи, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України в контексті Нової 

української школи. 

Роль курсу в професійному становленні майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Тема 2. З історії математичної освіти 

Ознайомлення студентів з авторськими технологіями раннього навчання. 

математики.  

Особливості курсу математики за теорією В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна. 

підходи до  вивчення математики в системі «Росток». Загальний розвиток за 

дидактичною системою Л. В. Занкова. 

Авторські школи та експериментальні програми вивчення математики. 

Авторська технологія Г. Альтшуллера. Ознайомлення з історією розвивального 

навчання. 

Окремі віхи та постаті з історії математичної освіти в Україні. 
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Експериментальна програма «Інтелект України» для початкової школи та 

програми, затверджені Міністерством освіти та науки України до використання у 

Новій українській школі (На крилах успіху» (кер.А.Цимбалару, «Я досліджую 

світ» (кер. С.Якименко та ін.). 

 

Кредит 2. Ігрові технології на уроках математики 

Тема 3. Використання ігрових технологій  на уроках математики у 

сучасній початковій школі. 

Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 

Технологія педагогічного керівництва ігровою діяльністю на уроках 

математики.  

Старовинні математичні ігри. 

Авторські технології та методичні засоби з математики Дейнеша, 

Кюїзенера, Г.Домана, М.Зайцева, М.Монтессорі та ін. 

Особливості ігрової технології на уроках з учнями 6-річного віку у Новій 

українській школі. 

Конструктор Лего («6 цеглинок») на уроках математики  у Новій 

українській школі. 

 

Кредит 3. Розвиток логічного мислення при вивченні освітньої галузі 

«Математика». 

Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення учнів при вивченні 

освітньої галузі «Математика»   

Організація діяльності учнів під час навчання. Розвиток мислення, пам'яті 

учнів, життєвої і предметної компетентності. 

Авторська технологія О. Митника.  

Аналіз завдань підвищеної складності за підручниками з математики різних 

авторів. 



 12 

Особливості моделювання уроку математики на основі 

здоров’язбережувальної організації освітнього процесу. 

Особливість диференційованого навчання на уроках з шестирічними 

учнями. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках математики. 

Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних 

етапах уроку математики. 

Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. Способи 

оцінювання диференційованих завдань. 

 

Кредит 4. Варіативність підходів до моделювання уроків математики у 

сучасній початковій школі. 

Тема 5. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі.  

Інтеграція: сутність та її види. Особливості проведення інтегровані уроків у 

сучасній початковій школі.  

Психолого-педагогічні особливості організації інтегрованого  навчання в 

початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування 

навчальних досягнень учнів на уроках математики. 

Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 

Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в 

системі початкової математичної освіти.  

Технології мотивації пізнавальної активності учнів. Способи навчальної 

взаємодії вчителя і учнів на уроках математики в початковій школі. Форми 

організації навчального співробітництва на уроках математики та їх поєднання в 

системі уроків. 

Загальні підходи до визначення цілей виховання і розвитку учнів в системі 

уроків. Особливості визначення виховних і розвивальних цілей уроку математики. 

Структурний аналіз навчального матеріалу.  

Структура компонентів навчальної діяльності та їх характеристика.  

Технологічні особливості процесу формування у молодших школярів умінь 

самоконтролю. Види контролю та самоконтролю знань учнів. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

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

Навч.пос. – 3-є вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 336 с.  

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – 

№ 7. – С. 1 – 18.  

3. 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.  

4. 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.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.  

5. Логачевська С. Вчимося розв’язувати задачі: Навч. посібник для 1класу / С. 

Логачевська. – К.: Початкова школа. – 2003. – 48 с.  

6. 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.  

7.  Новий Державний стандарт початкової загальної освіти / Серпень  – 2017 // 

http://Ed-еra.ua. 

8. Онопрієнко О.В. Предметна математична компетентність як дидактична 

категорія / О.В. Онопрієнко // Початкова школа. – 2010. – № 11. 

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – 366 с. 

10. Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи / За заг. ред. О.В. Овчарук.  – К.: «К.І.С.», 2005.  

11. Скворцова С. О. Методика навчання математики в другому класі. 
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Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.  

12. Скворцова С. О. Методика навчання математики в першому класі. 

Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.  

13. 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 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. – 268 с.  

14. 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 / С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 156 с.  

15. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач 

учнів початкових класів: Монографія / С. О. Скворцова. – Одеса: Астропринт, 

2006. – 696 с.  

 

Допоміжна: 

1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – 

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

2. Зміни до навчальних програм початкової школи / 2016 р. // http://Ed-еra.ua. 

3. Кондратюк О. Метод проектів у початковій школі. К.: Шкільний світ, 2007. 

3. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Сте-бна 

О.В., Соценко А.О. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 174 с.  

4. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / І.І. Дікова – 

Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 180 с. 

5.  Підручники з математики для початкової школи. 1-4 клас /авт. 

М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К. 2013-2016 рр. 

6.  Підручники з математики для початкової школи.  1-4 клас. / авт. 

С.Скворцова. – К. 2013-2016 рр. 
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7.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 

2012. – 160 с. 

8.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М.Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. 

– 310 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Іспит та / або тестування. 

 

5. Засоби діагности успішності навчання. 

Контрольні роботи, оцінка індивідуальної і самостійної роботи, творчі 

завдання, тестування, творчі та домашні завдання. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

 Нормативна 

 
01 – Освіта 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність 

 

013 – Початкова освіта 

 

Семестр 

3-й 3-й 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 20 

самостійної роботи 

студента – 100 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

12  год. 6 год. 

 

Практичні, семінарські 

8 год. 10  год. 

 

Самостійна робота 

100 год. 104 год. 

Вид контролю: 

іспит 

 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 

для денної форми навчання  – 1:5 (20 % аудиторних та 80 % самостійної роботи) 

 

для заочної форми навчання – 1:10 (10 % аудиторних та 90 % самостійної роботи) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями навчальними технологіями 

та особливостями їх використання на уроках математики у сучасній початковій 

школі. 

Завдання курсу: 

- теоретичні: ознайомлення студентів з концептуальними і  теоретичними 

положеннями щодо формування загально-навчальних умінь і навичок молодших  

школярів; педагогічним досвідом вчителів-практиків з проблем організації 

сучасного уроку математики у початковій школі; 

- практичні: формування практичних умінь і навичок організації 

диференційованого навчання та організації ігрової діяльності й співробітництва 

на уроках математики у початковій школі; моделювати уроки та позакласну 

роботу з використанням здоров’язберігаючих та інших технологій; формування 

уміння здійснювати навчально-виховну роботу з математики за різними 

комплектами навчально-методичного забезпечення початкової школи.  

На основі компетентнісного підходу результатом вивчення дисципліни  

було визначено такі загальні компетентності: 

- уміння здобувати нові знання і формувати судження з науковим, соціальним 

та іншим проблемам, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології; 

- вміння вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у своїй 

діяльності; 

- здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження; 

- вміння демонструвати здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, у тому числі – 

здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, 
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складання схем та проведення експерименту, збирання та аналіз даних, зокрема 

уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів. 

Професійні компетентності: 

- Здатність добирати ефективні прийоми та технології організації 

пізнавальної діяльності та навчально-виховного процесу молодших школярів в 

освітній галузі «Математика». 

- Уміння виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій.  

- Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 

розвитку педагогічних концепцій і предметних методик. 

- Здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Теоретичні основи курсу. 

Тема 1. Технологічний підхід як чинник модернізації змісту 

математичної освіти  початковій школі 

Державний стандарт початкової освіти. Концепція «Нова українська 

школа». Варіативність сучасного навчально-методичного забезпечення курсу 

математики для 1-4 класів початкової школи України.  

Мета, завдання і зміст курсу «Теорія і технологія математичної освіти». 

Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальна задача, 

навчальна технологія. 

Сучасний урок математики. Технологічна карта уроку. 

Порівняльний аналіз підручників з математики для початкової школи, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України в контексті Нової 

української школи. 



 21 

Роль курсу в професійному становленні майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Тема 2. З історії математичної освіти 

Ознайомлення студентів з авторськими технологіями раннього навчання. 

математики.  

Особливості курсу математики за теорією В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна. 

підходи до вивчення математики в системі «Росток». Загальний розвиток за 

дидактичною системою Л. В. Занкова. 

Авторські школи та експериментальні програми вивчення математики. 

Авторська технологія Г. Альтшуллера. Ознайомлення з історією розвивального 

навчання. 

Окремі віхи та постаті з історії математичної освіти в Україні. 

Експериментальна програма «Інтелект України» для початкової школи для 

початкової школи та програми, затверджені Міністерством освіти та науки 

України до використання у Новій українській школі (На крилах успіху» (кер. 

А.Цимбалару, «Я досліджую світ» (кер. С.Якименко та ін.). 

 

Кредит 2. Ігрові технології на уроках математики 

Тема 3. Використання ігрових технологій на уроках математики у 

сучасній початковій школі. 

Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 

Технологія педагогічного керівництва ігровою діяльністю на уроках 

математики.  

Старовинні математичні ігри. 

Авторські технології та методичні засоби з математики Дейнеша, 

Кюїзенера, Г.Домана, М.Зайцева, М.Монтессорі та ін. 
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Особливості ігрової технології на уроках з учнями 6-річного віку на уроках 

математики у Новій українській школі. 

Конструктор Лего(«6 цеглинок») на уроках математики у Новій українській 

школі. 

 

Кредит 3. Розвиток логічного мислення при вивченні освітньої галузі 

«Математика»   

Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення учнів при вивченні 

освітньої галузі «Математика»   

Організація діяльності учнів під час навчання. Розвиток мислення, пам'яті 

учнів. Авторська технологія О. Митника.  

Аналіз завдань підвищеної складності за підручниками з математики різних 

авторів. 

Особливості моделювання уроку математики на основі 

здоров’язбережувальної організації освітнього процесу. 

Особливість диференційованого навчання на уроках з шестирічними 

учнями. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках математики. 

Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних 

етапах уроку математики. 

Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. Способи 

оцінювання диференційованих завдань. 

 

Кредит 4. Варіативність підходів до моделювання уроків математики у 

сучасній початковій школі. 

Тема 5. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі.  

Інтеграція: сутність та її види. Особливості проведення інтегровані уроків у 

сучасній початковій школі.  

Психолого-педагогічні особливості організації інтегрованого  навчання в 

початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування 

навчальних досягнень учнів на уроках математики. 
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Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 

Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в 

системі початкової математичної освіти.  

Технології мотивації пізнавальної активності учнів. Способи навчальної 

взаємодії вчителя і учнів на уроках математики в початковій школі. Форми 

організації навчального співробітництва на уроках математики та їх поєднання в 

системі уроків. 

Загальні підходи до визначення цілей виховання і розвитку учнів в системі 

уроків. Особливості визначення виховних і розвивальних цілей уроку математики. 

Структурний аналіз навчального матеріалу.  

Структура компонентів навчальної діяльності та їх характеристика.  

Технологічні особливості процесу формування у молодших школярів умінь 

самоконтролю. Види контролю та самоконтролю знань учнів. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Теоретичні основи курсу. 

Тема 1. Технологічний підхід як 

чинник модернізації змісту 

математичної освіти  початковій 

школі 

16 2 2 

12 

16 1 2 

13 

Тема 2. З історії математичної 

освіти  

14 2 - 
12 

14 1 - 
13 

Разом за 1 кредит 30 4 2 24 30 2 2 26 

Кредит 2. Ігрові технології на уроках математики  

Тема 3. Використання ігрових 

технологій  на уроках 

математики у сучасній 

початковій школі 

30 2 1 27 30 1 2 27 

Разом за 2 кредит 30 2 1 27 30 1 2 27 
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Кредит 3. Розвиток логічного мислення при вивченні освітньої галузі 

«Математика»   

Тема 4. Методичні прийоми 

активізації мислення учнів при 

вивченні освітньої галузі 

«Математика»   

30 2 1 27 30 1 2 27 

Разом за 3 кредит 30 2 1 27 30 1 2 27 

Кредит 4. Варіативність підходів до моделювання уроків математики 

у сучасній початковій школі. 

Тема 5. Інтегровані уроки у 

сучасній початковій школі.  
14 2 2 10 14 1 2 11 

Тема 6. Сучасні технології на 

уроках математики 
16 2 2 12 16 1 2 13 

Разом за 4 кредит 30 4 4 22 30 2 4 24 

Усього годин за весь курс 120 12 8 100 120 6 10 104 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Навчальним планом семінарські заняття не передбачені 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Технологічний та компетентнісний підходи – запорука 

модернізації змісту математичної освіти у сучасній початковій 

школі  

2 

2 Використання ігрових технологій та розвиток логічного 

мислення на уроках математики  у сучасній початковій школі 

2 

3. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі 2 

4.  Сучасні технології на уроках математики у сучасній 

початковій школі 

2 

Разом 8 
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7. Теми лабораторних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Навчальним планом  не передбачені 

 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Технологічний підхід як чинник модернізації 

змісту математичної освіти  початковій школі 

12 13 

2 Тема 2. З історії математичної освіти  12 13 

3 Тема 3. Використання ігрових технологій  на уроках 

математики у сучасній початковій школі 

27 27 

4 Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення 

учнів при вивченні освітньої галузі «Математика»   

27 27 

5 Тема 5. Інтегровані уроки у сучасній початковій 

школі.  

10 11 

6 Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 12 13 

Разом 100 104 

 

 

 

9. Методи 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. 
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10. Методи контролю 

 

Поточний контроль, експрес-опитування, тестування. 

За результатами накопичення балів у 3 семестрі (денна та заочна форми 

навчання) –  іспит. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- відвідування лекцій ; 

- наявність конспектів  лекцій;  

- відповіді на практичних заняттях; 

- індивідуально-творчі завдання  ( реферат , повідомлення; наявність та 

наповнення методичної  скриньки ); 

- виконання завдань самостійної роботи студентів; 

- виконання контрольних робіт студентами. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Разо

м 

Ісп

ит 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

Вид 

роботи 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6    

Практичні 

заняття 

15 15 15 15 20 20 100 

Самостійна 

робота  

30 30 20 20 30 30 160 

Контр. роб. 20                                                         20 40 

Усього за 

курс 

(балів) 

Аудит 

зан. 

110 Самос

т. роб. 

160 Конт

р. 

роб. 

80 160 400 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Комплект НМК. 

2. Програми та  підручники   з математики для   1-4   класів початкової школи  

 

 

14. Рекомендована література 

Основна література 

16. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах: 

Навч.пос. – 3-є вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 336 с.  

17. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – 

№ 7. – С. 1 – 18.  
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18. 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.  

19. 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., до-пов. і 

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

20. Логачевська С. Вчимося розв’язувати задачі: Навч. посібник для 1класу / С. 

Логачевська. – К.: Початкова школа. – 2003. – 48 с.  

21. 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.  

22.  Новий Державний стандарт початкової загальної освіти / Серпень  – 2017 // 

http://Ed-еra.ua. 

23. Онопрієнко О.В. Предметна математична компетентність як дидактична 

категорія / О.В. Онопрієнко // Початкова школа. – 2010. – № 11. 

24. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – 366 с. 

25. Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи / За заг. ред. О.В. Овчарук.  – К.: «К.І.С.», 2005.  

26. Скворцова С. О. Методика навчання математики в другому класі. 

Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.  

27. Скворцова С. О. Методика навчання математики в першому класі. 

Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.  

28. 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 
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/ С. О. Скворцова. – Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. – 268 с.  

29. 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 / С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 156 с.  

30. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач 

учнів початкових класів: Монографія / С. О. Скворцова. – Одеса: Астропринт, 

2006. – 696 с.  

 

Допоміжна: 

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – 

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

5. Зміни до навчальних програм початкової школи / 2016 р. // http://Ed-еra.ua. 

6. Кондратюк О. Метод проектів у початковій школі. К.: Шкільний світ, 2007. 

10. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Сте-бна 

О.В., Соценко А.О. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 174 с.  

11. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / І.І. Дікова – 

Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 180 с. 

12.  Підручники з математики для початкової школи. 1-4 клас /авт. 

М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К. 2013-2016 рр. 

13.  Підручники з математики для початкової школи.  1-4 клас. / авт. 

С.Скворцова. – К. 2013-2016 рр. 

14.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 

2012. – 160 с. 

15.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 

2012. – 310 с. 
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14. 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/ 

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; НУШ; mon.go.ua)  

 

 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://edu.ukrsat.com/
http://nbuv.gov.ua/
http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
http://teacher.at.ua/
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Тема. Технологічний підхід як чинник модернізації змісту освіти  початкової 

школи 

План 

1. Сутність технологічного та компетентнісного підходів в освіті. 

2. Ключові та  предметні математичні компетенції за Державним стандартом 

початкової освіти (2017 р.). 

3. Інтерактивні технології на уроках математики та природознавства у сучасній 

початковій школі 

 

Мета  лекційного заняття:  

- оволодіти знаннями про технологічний та компетентнісний підхід в освіті ; 

- засвоїти особливості побудови навчальна програми освітня галузь 

«Математика» у  початковій школі, 2012 р.); 

- систематизувати знання про інтерактивні технології . 

 

Ключові поняття: технологічний та компетентнісний підхід в освіті; 

навчальний матеріал, навчальна технологія; інтерактивні технології; Державний 

стандарт початкової загальної  освіти; варіативність сучасних підручників з 

математики для початкової школи. 

 

Література 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2004. –352 с. 

2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі.–Донецьк: ТОВ 

«Юго-Восток, Лтд», 2006.– 226 с. 

3. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В. І. Педагогічні технології: Навч. посібник. – Харків: 

Колегіум, 2005. – 224 с. 
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Тема. Ігрові технології на уроках математики у сучасній  

початковій школі 

1. Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. 

2. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

3. Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 

4. Особливості ігрової технології на уроках математики з учнями 6-річного віку. 

 

Мета заняття: 

- розширити знаннями про ігрову технології; 

- узагальнити знання про ефективність використання ігрових технологій та їх 

функції при вивченні математики у початковій школі 

- ознайомити із авторськими технологіями та методичними засобами з 

математики Дейнеша, Кюїзенера, Г.Домана, М.Зайцева, М.Монтессорі та ін.; 

- розширити сферу знань про стародавні математичні ігри: Танграм , Піфагор, 

Монгольська гра , В’єтнамська гра, Колумбове яйце, Пентаміно, Геоконт, 

Чарівний круг та ін.; 

- формувати практичний досвід використання конструктора Лего («6 

цеглинок») на уроках математики. 

 

Ключові поняття: ігрова технологія; класифікація та функції ігрових 

завдань у вивченні математики в початковій школі; особливості використання 

ігрових технологій з 6-річними школярами; стародавні математичні ігри. 

 

Література 

1. Бойченко Т. Цікаві ігри та завдання з математики // Початкова школа.–2004.– 

№ 4. – С.23-24. 

2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі. –Донецьк: ТОВ 

«Юго-Восток», Лтд», 2006. – С.111-121. 



 34 

3. Микитинська та ін. Математичні ігри в 1-3 класах. – К.: Рад.школа, 1980. – 127 

с. 

4. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики // Початкова 

школа. – 2003. – №7. – С.37-40. 

 

Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення учнів при вивченні 

освітньої галузі «Математика»   

1. Організація діяльності учнів під час навчання. Розвиток мислення, 

пам'яті учнів, життєвої і предметної компетентності. 

2. Авторська технологія О. Митника. Аналіз завдань підвищеної складності 

за підручниками з математики різних авторів. 

3. Особливості моделювання уроку математики на основі 

здоров’язбережувальної організації освітнього процесу. 

4. Особливість диференційованого навчання на уроках з шестирічними 

учнями. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках 

математики. Особливості використання диференційованих навчальних 

завдань на різних етапах уроку математики. 

5. Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. Способи 

оцінювання диференційованих завдань. 

 

Мета заняття: 

- розширити знаннями про ігрову технології; 

- узагальнити знання про ефективність використання технологій 

активізації мислення при вивченні математики у початковій школі. 

 

Ключові поняття: логічне та критичне мислення, технології активізації; 

закономірності їх використання; особливості етапів організації діяльності 

учнів і вчителя. 

Література: 
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1. Коваль Л.В. Підготовка майбутнього вчителя до моделювання уроків за різними 

навчальними технологіями // Початкова школа. – 2005. – № 11 – С. 32 – 36. 

2. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку 

початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : 

ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330с. 

3. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. 

/ Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с. 

4. Одинцова Г.П. Інформативність уроку як засіб підвищення його результативності 

/ Одинцова Г.П., Кодлюк Я.П. // Початкова школа. – 2004. – № 2. – С. 9-12. 

5. Пушкарьова Т.Є. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку у 

початкових класах // Початкова школа. – 2003. – № 4. – С. 7-10. 

 

Тема. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі.  

План 

1. Інтеграція: сутність та її види. Особливості проведення інтегровані 

уроків у сучасній початковій школі.  

2. Психолого-педагогічні особливості організації інтегрованого  навчання в 

початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового 

діагностування навчальних досягнень учнів на уроках математики. 

3. Особливості проведення інтегрованих уроків у Новій українській школі. 

Комплекти нового навчально-методичного забезпечення у НУШ з 

математики (2018). 

Ключові поняття: інтеграція, НУШ, особливості проведення інтегрованих 

уроків у Новій українській школі. 

Література: 

1. Коваль Л.В. Підготовка майбутнього вчителя до моделювання уроків за різними 

навчальними технологіями // Початкова школа. – 2005. – № 11 – С. 32 – 36. 

2. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку 

початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : 

ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с. 
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3. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. 

/ Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с. 

 

Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 

План 

1. Особливості реалізації зворотнього зв’язку з учнями. 

2. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. 

3. Організація самооцінної діяльності учнів на уроках математики та природознавства. 

 

Мета заняття: 

- оволодіти знаннями про особливості реалізації зворотнього зв’язку з учнями; 

- отримати інформацію про сутність рефлексії навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів; 

- розширити знання про способи організації самооцінної діяльності учнів на уроках 

математики та природознавства. 

Ключові поняття: авторська та традиційна школа; технології навчання; технології, 

побудовані на активізації пізнавальної діяльності; особливості етапів організації 

діяльності учнів і вчителя. 

Література: 

1. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку 

початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : 

ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с. 

2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. 

/ Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с. 

3. 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.] – Харків: ЧП 

«Принт-Лідер», 2011. – 414 с.  
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4. 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. 

5. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти / Серпень – 2017 // 

http://Ed-еra.ua. 

 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Тема. Технологічний підхід як чинник модернізації змісту освіти  початкової 

школи 

План 

4. Сутність технологічного та компетентнісного підходів в освіті. 

5. Ключові та  предметні математичні компетенції за Державним стандартом 

початкової освіти (2017 р.). 

6. Інтерактивні технології на уроках математики та природознавства у сучасній 

початковій школі 

 

Мета практичного заняття:  

- оволодіти знаннями про технологічний та компетентнісний підхід в освіті ; 

- засвоїти особливості побудови навчальна програми освітня галузь 

«Математика» у  початковій школі, 2012 р.); 

- систематизувати знання про інтерактивні технології . 

Ключові поняття: технологічний та компетентнісний підхід в освіті; 

навчальний матеріал, навчальна технологія; інтерактивні технології; Державний 

стандарт початкової загальної  освіти; варіативність сучасних підручників з 

математики для початкової школи. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів. 

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання.  

2. Зробити ксерокс пояснювальної записки та проаналізувати основні ключові, 

предметні та математичні компетентності вивчення освітньої  галузі «Математика» 

у початковій школі з Типових навчальних програм за Державним стандартом 

початкової освіти  (ксерокс – до методичної скриньки). 

3. Записати сутність інтерактивних технологій: «Акваріум», «Навчаючи – 

вчуся», «Два-чотири-всі разом», «Ажурна пилка», «Мікрофон», «Мозковий 

штурм»  (до методичної скриньки  – письмово). 

4. Ознайомитися зі змінами до навчальної програми з математики для 

початкової школи за Методичними рекомендаціями МОН України (2016, 2018 р.). 
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5. Користуючись підручниками з математики, підібрати цікаві завдання для 

виховної роботи на уроці математики.  

6. Розробити план проведення тижня математики у початковій школі. 

Підібрати сценарій проведення позакласного заходу з математики у початковій 

школі. 

 

Література 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2004. –352 с. 

2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі.–Донецьк: ТОВ 

«Юго-Восток, Лтд», 2006.– 226 с. 

3. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В. І. Педагогічні технології: Навч. посібник. – Харків: 

Колегіум, 2005. – 224 с. 

 

 

 

Тема. Ігрові технології на уроках математики у сучасній  

початковій школі 

5. Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. 

6. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

7. Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 

8. Особливості ігрової технології на уроках математики з учнями 6-річного віку. 

 

Мета практичного заняття: 

- розширити знаннями про ігрову технології; 

- узагальнити знання про ефективність використання ігрових технологій та їх 

функції при вивченні математики у початковій школі 

- ознайомити із авторськими технологіями та методичними засобами з 

математики Дейнеша, Кюїзенера, Г.Домана, М.Зайцева, М.Монтессорі та ін.; 
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- розширити сферу знань про стародавні математичні ігри: Танграм , Піфагор, 

Монгольська гра , В’єтнамська гра, Колумбове яйце, Пентаміно, Геоконт, 

Чарівний круг та ін.; 

- формувати практичний досвід використання конструктора Лего («6 

цеглинок») на уроках математики. 

Ключові поняття: ігрова технологія; класифікація та функції ігрових 

завдань у вивченні математики в початковій школі; особливості використання 

ігрових технологій з 6-річними школярами; стародавні математичні ігри. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів. 

1. Проаналізувати види завдань з математики за авторськими 

технологіями. 

2. Підготувати реферат за темою (на вибір студента) з метою 

ознайомлення студентів групи з іншими авторськими технологіями 

навчання математики у початковій школі. 

3. Виготовити комплекти наочності до математичних головоломок та 

ігор (індивідуальний комплект та зразок для фронтальної роботи – за 3 

рівнями складності): 

а) Танграм або Піфагор (за вибором студента); 

б) Монгольська гра або В’єтнамська гра (на вибір студента); 

в) Колумбове яйце, Пентаміно, Геоконт, Чарівний круг (на вибір студента). 

3. Підготуватися до МКР № 1.  

 

Література 

1.Бойченко Т. Цікаві ігри та завдання з математики // Початкова школа.–2004.– № 4. – 

С.23-24. 

2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі. –Донецьк: ТОВ «Юго-

Восток», Лтд», 2006. – С.111-121. 

3.Микитинська та ін. Математичні ігри в 1-3 класах. – К.: Рад.школа, 1980. – 127 с. 
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4. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики // Початкова 

школа. – 2003. – №7. – С.37-40. 

 

 

Тема. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі.  

План 

1. Інтеграція: сутність та її види. Особливості проведення інтегровані уроків у 

сучасній початковій школі.  

2. Психолого-педагогічні особливості організації інтегрованого  навчання в 

початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування 

навчальних досягнень учнів на уроках математики. 

3. Особливості проведення інтегрованих уроків у Новій українській школі. 

Комплекти нового навчально-методичного забезпечення у НУШ з математики 

(2018). 

Ключові поняття: інтеграція, НУШ, особливості проведення інтегрованих 

уроків у Новій українській школі. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 1. Зробити огляд методичної преси та ксерокс 1 статті, присвяченої даній темі. 

Написати до даної статті анотацію (письмово). 

2. Підібрати різні види фізкультхвилинок на уроках математики (по одній кожного 

виду) по класах (ксерокс або роздрук – до методичної скриньки). 

3. Записати відео (презентація) з комплексом вправ ранкової гімнастики для учнів 

початкової школи. 

4. Підібрати різні види диференційованих завдань з вивчення змістової лінії 

«Сюжетні задачі» у 1 або 2 класах (усно: парний / непарний номер студента за 

списком групи) та змістової лінії «Числа, дії з числами» у 4 та 3 класах (усно:  

парний / непарний номер студента за списком групи). 
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5. Розробити конспект інтегрованого уроку для учнів 1 або 2 класу (за списком 

групи групи : 1-й студент – 1-й клас; 2 – 2-й; далі – непарні номери – 1-й клас; 

парні – другий). 

 

Література: 

1. Коваль Л.В. Підготовка майбутнього вчителя до моделювання уроків за різними 

навчальними технологіями // Початкова школа. – 2005. – № 11 – С. 32 – 36. 

2. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку 

початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : 

ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с. 

3. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. 

/ Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с. 

 

 

 

Тема. Сучасні технології на уроках математики 

План 

1. Особливості реалізації зворотнього зв’язку з учнями. 

2. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. 

3. Організація самооцінної діяльності учнів на уроках математики та природознавства. 

 

Мета практичного заняття: 

- оволодіти знаннями про особливості реалізації зворотнього зв’язку з учнями; 

- отримати інформацію про сутність рефлексії навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів; 

- розширити знання про способи організації самооцінної діяльності учнів на уроках 

математики та природознавства. 

Ключові поняття: авторська та традиційна школа; технології навчання; технології, 

побудовані на активізації пізнавальної діяльності; особливості етапів організації 

діяльності учнів і вчителя. 
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Завдання для самостійної роботи: 

1. Розробити конспект нестандартного уроку математики у першому класі за новою 

програмою (урок-подорож, урок-казка тощо) з наочним (аудіо-, відео-матеріалом) та 

презентувати (показати) його одногрупникам (для тих хто працює на робочому 

місці можна представити відео-запис свого уроку або заняття з математики у ДНЗ; 

конспект уроку із записом на диску представити у методичній скриньці). 

2. Розробити і провести на математичному матеріалі такі прийоми (письмово – у 

методичну скриньку):  

-  «Шість різнокольорових капелюхів» під час вивчення величин (1-2 

клас); 

- «Майстерня» під час вивчення дробів, розв’язання задач (3-4 клас).  

3. Зробити ксерокс 3-х статей з періодичних видань останніх трьох років 

(«Початкова школа», «Розкажіть онукові», «Математика у школі», «Рідна 

школа»), які присвячені використанню новітніх технологій на уроках математики 

у сучасній початковій школі (ксерокс – до методичної скриньки). 

4. Розробити «конструктор» власного уроку математики для НУШ. 

 

Увага! 

По завершенню практичних занять з метою підготовки екзамену на консультації 

бажано пройти пробне випробування (тестування). 

 

Написати контрольну роботу. 

 

 

Література: 

1. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку 

початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : 

ЛОНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с. 
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2. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. 

/ Л.В. Коваль. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 225 с. 

3. 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.] – Харків: ЧП 

«Принт-Лідер», 2011. – 414 с.  

4. 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. 

5. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти / Серпень – 2017 // 

http://Ed-еra.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

I варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

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 

II рівень 

1. Дайте відповіді на запитання. 

Особливості сучасного уроку математики за Державним стандартом 

початкової загальної освіти (2017). 

III рівень 

2. Поміркуйте, як можна використати технології мікрофон  при 

вивченні змістової лінії  «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики  у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

 

II варіант 

 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. 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)  

2. 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 

3. 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 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Здоров'язберігаюча технологія навчання. Характеристика руханок 

(фізкультхвилинок) на уроках математики. 

 

III рівень 

3. Поміркуйте, як можна використати  технологію мозкова атака  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

 

ІІІ варіант 

 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. 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) 

2. 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 

 

3. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

a) квадрат 

b)трикутник 

c) коло 

d)прямокутник 

 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Використання технологій ТРВЗ (за Г. Альтшуллера) на уроках математики. 

 

III рівень 

3. Поміркуйте, як можна використати технологіюмозкова атака  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

ІV варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

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

a) лінійний 

b) круговий 

c) концентричний 

d)правильний 

2. Оберіть, у якому класі вводиться величина метр 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d)4  

3. З якою метою проводиться гра «Знайди пропущений вагон»? 

a) формування порядкової лічби  

b) засвоєння натуральної послідовності чисел 

c) вивчення складу числа 

d)засвоєння видів лічби 

 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія організації навчального співробітництва. Форми організації 

співробітництва на уроках математики та їх характеристика. 

 

III рівень 

1. 3. Поміркуйте, як можна використати технологіюакваріум  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

V варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Назвати теоретичну основу прийому обчислення 93:3 

a) ділення числа на добуток 

b) ділення суми на число 

c) конкретний зміст ділення 

d) ділення числа на суму 

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

чотири  тисячі  триста»? 

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 

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

вивчення нумерації 

1) 16+4;   2) 47+25;   3) 64-4;   4) 50+30;   5) 83-20;     6) 44+39 

a) 1, 3, 5 

b) 2,4,5,6 

c) 3, 4, 5 

d) 1, 3, 4, 5 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технології взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних 

етапах уроку математики. 

 

III рівень 

3. Поміркуйте, як можна використати технологійакваріум  при вивченні 

змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент уроку з 

математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VI варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Знайдіть правильний варіант знаходження 3/5 від числа 300: 

a) 300:3*5 

b) 300:5*3 

c) 300*5:3 

d) 300*3:5 

2. Знайти правильне розвʼязання задачі: Басейн відвідують 48 хлопчиків, а 

дівчаток у 6 разів менше. Скільки всього дітей ходить у басейн? 

a) 48+ 48:6 

b) 48+6+48 

c) (48-6)+48 

d) 48: 6-48 

3. Назвати теоретичну основу обчислення виду 408*40 

a) множення числа на суму 

b) множення суми на число 

c) конкретний зміст дії множення 

d)множення числа на добуток 

d)множення числа на добуток 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія диференційованого навчання. Особливості використання 

диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку математики. 

 

III рівень 

4. Поміркуйте, як можна використати технологію «Ажурна пилка»  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VII варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Який теоретичний прийом використовується при розв’язуванні прикладу 

12-8 

a) прийом віднімання частинами 

b) прийом перелічування остачі 

c) прийом відлічування по одиниці 

d)прийом послідовного віднімання 

2. Визначити вид задачі: В одному сувої 20 м тканини, а в іншому на 3 метри 

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) 

3. Сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 3 см. Знайди периметр 

прямокутника. 

a) 8 см 

b) 16 см 

c) 8 кв. см 

d) 16 кв.см 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія навчального співробітництва. Особливості організації групової 

навчальної діяльності під час вивчення математики. 

III рівень 

3. Поміркуйте, як можна використати технологію «Мікрофон» при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VIІІ варіант 

I рівень 

1. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

a) круг 

b)трикутник 

c) квадрат 

d)куля 

2. Обрати  компетенцію, яка не відповідає урокам математики у початковій 

школі: 

a) ключова 

b)предметна 

c) обчислювальна 

d)комунікативна 

3. Оберіть, у якому класі вводиться величина кілограм 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d)4  

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія диференційованого навчання. Особливості використання 

диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку математики. 

 

III рівень 

3.Поміркуйте, як можна використати технологію «Мікрофон» при 

вивченні змістової лінії «Величини» та складіть фрагмент уроку з 

математики у 2 класі 
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ТЕСТИ 

з курсу «Теорія та технології математичної освіти» 

 (для студентів спеціальності «Початкова освіта») 2018 р. 

 

1. Технологія навчання – це: 

а) сукупність засобів, що використовуються для отримання предметів, необхідних 

для існування людини; 

б) технічний метод досягнення практичної мети; набір процедур і методів 

організації людської діяльності; 

в) засоби, що використовуються для моделювання поведінки людини. Технологія 

навчання відображає шлях засвоєння конкретного навчального матеріалу в 

рамках відповідної теми, розділу з кожного предмету. 

г) всі варіанти правильні. 

2. Урок математики в початковій школі - це: 

а) завдання, які потрібно вирішувати з учнями; 

б) створенням умов для безпечної роботи учнів; 

в) основна форма організації вивчення математики; 

г) види вправ, які використовуються на уроці. 

3. Під розвивальним навчанням з математики розуміють: 

а) систему понять щодо певної сфери діяльності разом зі способами дій, за 

допомогою яких формується ця система понять; 

б) активно-діяльнісний спосіб навчання математики, під час якого враховуються 

та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку дитини, 

що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок, компетенцій, способів розумових 

дій, самокерованих механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-

практичної сфер; 

в) накопичення конкретних знань і вмінь, що подаються, як правило, у готовому 

вигляді; 

г) педагогічний експеримент. 

4. В імітаційних іграх з математичної освіти у початковій школі є: 

а) три основні етапи: підготовчий (формулюється мета гри, відбирається 

навчальний зміст, розробляється сценарій, готується обладнання, розподіляються 

ролі, проводиться інструктування тощо; 

б) діяльність організацій, подій, конкретна робота людей (вчитель, завуч та ін.), 

обстановка, умови, в яких відбувається подія; 

в) виконання конкретних специфічних операцій (методику проведення дискусії, 

конференції, бесіди, диспуту); 

г) тактика поведінки, дій, виконання функцій. 



 56 

5. За технологією евристичного типу навчання учень спочатку? 

а) конструює знання в певній сфері реальності, спираючись на власний освітній 

потенціал, освітнє середовище та евристичну технологію діяльності; 

б) отримує знання, потім використовує їх, у тому числі й творчо. Уважається, що 

приріст знань можливий тільки після знайомства з уже існуючими знаннями; 

в) разом зі співрозмовником шляхом особливих питань і розмірковувань 

приходив до народження знань; 

г) створення учнями освітнього продукту (матеріальні продукти діяльності учня у 

вигляді суджень, текстів, малюнків, виробів та ін.; зміни особистісних якостей 

учня, які розвиваються в навчальному процесі). 

6. Під колективним способом навчання математики розуміють…: 

а) таку організацію, коли навчання відбувається під час спілкування в парах, де 

один навчає іншого; 

б) співпраця; 

в) формування способів розумових дій, діяльнісно-практичної сфери особистості, 

комунікативних якостей; 

г) обмін знаннями у парі. 

7. Підручник з математики в початковій школі це - (виберіть найбільш 

точний вислів): 

а) важливий засіб самовдосконалення учня, формування його математичної 

компетентності; 

б) науковий посібник, в основі якого лежать загально-дидактичні принципи 

вивчення курсу; 

в) спеціальна навчальна книга, у якій викладаються теоретичні основи 

математики; 

г) посібник з матеріалами до уроку для користування вчителем та учнів. 

8. Обрати  компетенцію, яка не відповідає урокам математики у початковій 

школі: 

a) ключова; 

б) предметна; 

в) обчислювальна; 

г) комунікативна. 

9. Зміст навчального матеріалу з  математики у початковій школі викладено 

у: 

а) Державному стандарті; 

б) освітніх програмах; 

в) навчальних планах; 

г) конспекті уроку. 
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10. Математичний диктант на уроках математики  в початковій школі, під 

час якого  в учнів перевіряють табличні випадки виконання арифметичних 

дій, належить до… виду: 

а) вільного; 

б) творчого; 

в) контрольного; 

г) коментованого. 

11. Програма з методики вивчення математики в початковій школі визначає: 

а) мету та основний зміст навчання; 

б) методику вивчення математики у початковій школі; 

в) засоби навчання математики; 

г) способи навчання математики. 

12. Запобіганню помилкам у математичному мовленні молодших школярів 

потребує від учителя цілеспрямованої,різносторонньої роботи як: 

а) робота над математичними термінами; 

б) робота над окремим математичним терміном, усунення неточностей вживання 

зайвих слів при побудові питань і умови задачі, розширення лексичного запасу 

молодших школярів на уроках математики, розкриття семантики слів, способів їх 

написання та вимови; 

в) виправлення неправильного порядку слів у реченнях; 

г) усі відповіді вірні. 

13. Який вид роботи найчастіше розпочинає  урок математики? Це: 

а) перевірка домашнього завдання; 

б) усний рахунок; 

в) організаційна хвилинка; 

г) усі відповіді правильні. 

14. Скільки фізкультхвилинок має бути проведено на уроці математики у 1 

класі: 

а) не менше 1; 

б) не менше 2; 

в) не менше 3; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Вчені-педагоги і методисти виділяють такі функції перевірки 

математичних знань: 

а) контролююча, навчальна, орієнтуюча (розвиваюча), виховна; 

б) освітня, розвивальна, виховна; 

в) навчальна, контролююча; 
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г) усі відповіді вірні. 

16. Основне призначення диференційованих завдань з математики – це: 

а) забезпечення для кожного учня оптимальної пізнавальної діяльності у процесі 

навчальної роботи на всіх етапах уроку математики; 

б) використання для кожного учня оптимального навантаження; 

в) реалізація індивідуальних особливостей учнів; 

г) усі відповіді вірні. 

17. Автором технології «шість різнокольорових капелюхів» є: 

а) М. Зайцев; 

б) Е. де Боно; 

в) Г. Доман; 

г) усі відповіді вірні. 

18. Метод фокальних об'єктів (МФО) для виконання математичних завдань 

запропонував: 

а) О. Митник; 

б) Г. Альтшуллер; 

в) Я. Коменський;  

г) усі відповіді вірні. 

19. Проблемою сенсорного розвитку дитини опікувалася: 

а) С. Логачевська; 

б) С. Лисенкова; 

в) М. Монтессорі; 

г) усі відповіді вірні. 

20. Поняття «комфортність навчального процесу» передбачає: 

а) радість, затишок; 

б) соціалізацію; 

в) психологічну рівновагу, радість, задоволення; 

г) спілкування. 

21.Технологія «шість різнокольорових капелюхів» передбачає: 

а) групову навчальну діяльність; 

б) індивідуальну роботу; 

в) поєднання різних форм роботи; 
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г) фронтальну роботу класу. 

22. При реалізації якої інтерактивної технології використовують мобільні 

парти та розташовують їх у коло: 

а) «Акваріум»; 

б) «Мікрофон»; 

в) «Ажурна пилка»; 

г) «Навчаючи-вчуся». 

23. Для якої гри використовують овал при виготовленні наочного матеріалу: 

а) «Пентаміно»; 

б) «Танграм», «Піфагор»; 

в) «Колумбове яйце»; 

г) «Монгольська гра». 

24. Автори сучасних підручників з математики у початковій школі – це: 
а) М. Богданович, Г. Лишенко; Н. Листопад, Н. Кочина; 

б) М. Богданович, Г. Лишенко; 

в) М. Богданович, Г. Лишенко; Ф. Рівкінд, І. Оляницька; С. Скворцова; 

г) О.Онопрієнко, Н. Листопад, Н. Кочина; Ф. Рівкінд, І. Оляницька. 

25. Предметом технологій математичної освіти в початковій школі є: 

а) виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах; 

б) підготовка підростаючого покоління до розв’язання математичних задач; 

в) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння математичними навичками 

та предметними компетенціями; 

г) засвоєння людиною математичного та соціально-культурного досвіду. 
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1. Аналіз Державного стандарту початкової освітньої галузі «Математика». 

2. Особливості сучасного уроку математики за Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

3.  Аналіз підручників з математики  Богданович М.В., Лишенко Г.П. 

4. Аналіз підручників з математики  Рівкінд Ф.М., Оляницької Л.В. 

5.  Основні напрями удосконалення математичного мовлення учнів початкової 

школи. 

6. Історичний аспект становлення і розвитку розвивального навчання. 

7. Організація  навчальної діяльності учнів під час розвивального навчання. 

8. Особливості навчання математики за технологією розвиваючого навчання 

(Д. Ельконін – В. Давидов) 

9. Особливості технології розвивального навчання (за Л. Занковим) у процесі 

вивчення математики. 

10. Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. Обґрунтуйте доцільність використання ігор на уроках математики у 

початковій школі. 

11. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

12. Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 

13. Ігрова навчальна технологія. Особливості використання дидактичних ігор 

на різних етапах уроку математики. 

14. Особливості ігрової технології на уроках математики з учнями 6-річного 

віку. 

15. Особливості навчання математики за технологією «Росток». 

16. Особливості технології сенсорного розвитку дитини М. Монтессорі. 

17. Технологія раннього навчання математики М. Зайцева. 

18. Технологія раннього навчання математики Г. Домана. 

19. Технологія ТРВЗ Г. Альтшуллера. Наведіть приклади ї використання на 

уроках математики в початковій школі. 
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20. Особливості системи УДО (укрупнення дидактичних одиниць) М. Ерднієва. 

21. Сутність поняття «завдання з логічним навантаженням» (за О. Митником). 

22. Опрацювання методики та технологічних прийомів виконання завдань з 

логічним навантаженням з математики по класах (за різними змістовими лініями). 

23. Наведіть приклади та особливості роботи завдань з логічним 

навантаженням за підручниками «Математика» (Богданович  М. В., 

Лишенко  Г. П.). 

24. Технологія випереджаючого навчання на уроках математики в початковій 

школі. 

25. Наведіть приклади та особливості роботи завдань з логічним 

навантаженням за підручниками «Математика» (Богданович  М. В., 

Лишенко  Г. П.) 

26.  Ігрова навчальна технологія. Методика керівництва ігровою діяльністю 

учнів на уроках математики. 

27. Поняття «комфортність навчального процесу» та його характеристика.  

28. Особливості учнів залежно від провідного типу сприйняття інформації. 

29. Здоров’язберігаюча технологія навчально-виховного процесу під час 

вивчення математики. 

30. Здоров’язберігаюча технологія навчання. Характеристика фізкультхвилинок 

на уроках математики. 

31.  Сутність та вимоги до емоційної похилої уроку математики. 

32. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування навчальних 

досягнень учнів на уроках математики. Нові вимоги МОНУ (2016 р.) до 

оцінювання молодших школярів. 

33. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках математики. 

34. Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних 

етапах уроку математики.  

35. Технологія диференційованого навчання: сутність поняття. 

36. Диференціація навчальних завдань з математики. 
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37. Особливості організації групової навчальної діяльності під час вивчення 

математики.  

38. Технологія формування загально-навчальних умінь і навичок. Формування 

умінь самоконтролю. 

39. Особливості диференційованого навчання на уроках з шестирічними 

учнями. (Досвід С. Логачевської, О. Потапової, Ю. Рубіної та _н..). 

40. Діагностування навчальних досягнень учнів початкових класів з 

математики. 

41.  Технологія навчального співробітництва. Особливості організації групової 

навчальної діяльності під час вивчення математики. 

42. Технологія організації навчального співробітництва: сутність поняття. 

Навести приклади її використання на уроках математики. 

43. Технології взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних 

етапах уроку математики. 

44. Характеристика навчального співробітництва на уроках математики. 

45. Технологія успіху: сутність поняття. 

46. Навести приклади використання технології успіху на уроках математики.   

47. Особливості організації групової роботи на уроках математики.  

48. Технологія формування критичного мислення під час вивчення математики. 

49. Правила організації сучасного уроку математики. 

50. Розкрити сутність поняття технологічної карти уроку математики. 

51.  Розкрийте сутність поняття авторської школи. Назвіть особливості уроків 

математики в них. 

52. Технологія класифікації понять. Використання кругів Ейлера – Венна при 

вивченні змістової лінії «Просторові відношення. Геометричні фігури» 

53. Дослідницькі технології навчання як шляхи формування математичної 

компетентності молодших школярів.  

54.  Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 1 клас (С.Скворцова). 
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55. Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 2 клас (С.Скворцова). 

56.  Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 3 клас (С.Скворцова) 

57. Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 4 клас (С.Скворцова). 

58. Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 2 клас (С.Скворцова). 

59. Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 3 клас (М.В.Богданович, Г.П.Лишенко). 

60. Особливості роботи із завданнями з логічним навантаженням за 

підручником (Математика 4 клас (М.В.Богданович, Г.П.Лишенко). 
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З метою підготовки до написання контрольної роботи виконайте завдання: 

 

1. Підготувати реферат за темою (на вибір студента – див. тематику). 

2. Підготувати 1 статтю для участі у науково-практичній конференції 

студентів, магістрантів, молодих викладачів, присвячену сучасним проблемам 

формування математичної або природничої компетентності молодших школярів 

(тему обрати самостійно та узгодити її з викладачем). 

3. Підготувати текст з презентацією 1-го нестандартного (інтегрованого) уроку 

з дисципліни (на вибір студента). 

4. Пройти пробне випробування (тести: не менше 2). 

5. Написати контрольну роботу. 

6. Підготувати методичну скриньку: 

1) ознайомитися та зробити ксерокс змін за Методичними рекомендаціями 

МОН України (2016 р.), Новим Державним стандартом та типовими освітніми 

програмами початкової освіти (2018 р.) (зробити ксерокс до методичної скриньки) 

у навчальних програмах освітніх галузей «Математика»; 

2) ознайомитися та зробити ксерокс нових критеріїв оцінювання письмових 

робіт з математики учнів початкової школи (2016 р.) (зробити ксерокс до 

методичної скриньки); 

3) записати сутність інтерактивних технологій: «Акваріум», «Навчаючи – 

вчуся», «Два-чотири-всі разом», «Ажурна пилка», «Мікрофон», «Ротаційні 

(мобільні) трійки» (письмово); 

4) виготовити комплекти наочності для використання старовинних  

математичних головоломок та ігор (індивідуальний комплект та зразок для 

фронтальної роботи – за 3 рівнями складності): 

а) Танграм або Піфагор (за вибором студента); 

б) Монгольська гра або В’єтнамська гра (на вибір студента); 

в) Колумбове яйце, Пентаміно, Чарівний круг, Листик, Стомахіон, Геоконт (на 

вибір студента); 

5) записати відео (презентація) з комплексом вправ ранкової гімнастики для учнів 

початкової школи; 

6) за різними змістовими лініями підібрати цікавий історичний матеріал з 

математики  та природознавства для проведення уроків та (або) гурткової позакласної 

роботи (на вибір студента; не менше 2 змістових ліній); 

7) зробити ксерокс статей з періодичних видань останніх трьох років 

(«Початкова школа», «Розкажіть онукові», «Математика у школі», «Рідна 
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школа»), які присвячені використанню інтерактивних (або сучасних педагогічних 

/ інноваційних) технологій на уроках математики та природознавства  (по 3 статті 

з галузі) у сучасній початковій школі.  

 

ТЕМАТИКА рефератів студентів 

1. Особливості системи УДО (укрупнення дидактичних одиниць) М.Ерднієва. 

2. Технологія "Формування критичного мислення" на уроках математики у 

початковій школі. 

3. Ситуація успіху та її створення у навчальному процесі початкової школи (за 

Ш.Амонашвілі та П.Бєлкіним). 

4. Технологія індивідуального та сенсорного розвитку дитини М.Монтессорі 

та її роль у вивченні математики. 

5. Технологія раннього вивчення математики (за П.Зайцевим). 

6. Технологія раннього вивчення математики (за Г.Доманом). 

7. Технологія розвиваючого навчання (за Б.Д.Ельконіним – В.В.Давидовим). 

8. Технологія розвивального навчання (за Л.В.Занковим). 

9. Технологія розвитку винахідницьких завдань (за Г.Альтшуллером). 

10. Досвід використання диференційованих завдань С.Логачевської на уроках 

математики у початковій школі. 

11. Досвід використання диференційованих завдань О.Потапової на уроках 

математики у початковій школі. 

12. Досвід використання диференційованих завдань Ю.Рубіної на уроках 

математики у початковій школі. 

13. Авторська технологія розвитку логічного мислення молодших школярів 

О.Митника. 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

I варіант 

I рівень 

2. Дайте відповіді на запитання тестів. 

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 

II рівень 

5. Дайте відповіді на запитання. 

Особливості сучасного уроку математики за Державним стандартом 

початкової загальної освіти (2017). 

III рівень 

6. Поміркуйте, як можна використати технології мікрофон  при 

вивченні змістової лінії  «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики  у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

 

II варіант 

 

I рівень 

4. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. 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)  

2. 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 

3. 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 

II рівень 

5. Дайте відповіді на запитання. 

Здоров'язберігаюча технологія навчання. Характеристика руханок 

(фізкультхвилинок) на уроках математики. 

 

III рівень 

6. Поміркуйте, як можна використати  технологію мозкова атака  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

 

ІІІ варіант 

 

I рівень 

4. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. 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) 

2. 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 

 

3. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

a) квадрат 

b)трикутник 

c) коло 

d)прямокутник 

 

II рівень 

5. Дайте відповіді на запитання. 

Використання технологій ТРВЗ (за Г. Альтшуллера) на уроках математики. 

 

III рівень 

6. Поміркуйте, як можна використати технологіюмозкова атака  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

ІV варіант 

I рівень 

4. Дайте відповіді на запитання тестів. 

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

a) лінійний 

b) круговий 

c) концентричний 

d)правильний 

5. Оберіть, у якому класі вводиться величина метр 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d)4  

6. З якою метою проводиться гра «Знайди пропущений вагон»? 

a) формування порядкової лічби  

b) засвоєння натуральної послідовності чисел 

c) вивчення складу числа 

d)засвоєння видів лічби 

 

II рівень 

2. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія організації навчального співробітництва. Форми організації 

співробітництва на уроках математики та їх характеристика. 

 

III рівень 

2. 3. Поміркуйте, як можна використати технологіюакваріум  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

V варіант 

I рівень 

3. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Назвати теоретичну основу прийому обчислення 93:3 

a) ділення числа на добуток 

b) ділення суми на число 

c) конкретний зміст ділення 

d) ділення числа на суму 

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

чотири  тисячі  триста»? 

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 

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

вивчення нумерації 

1) 16+4;   2) 47+25;   3) 64-4;   4) 50+30;   5) 83-20;     6) 44+39 

a) 1, 3, 5 

b) 2,4,5,6 

c) 3, 4, 5 

d) 1, 3, 4, 5 

II рівень 

4. Дайте відповіді на запитання. 

Технології взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних 

етапах уроку математики. 

 

III рівень 

7. Поміркуйте, як можна використати технологійакваріум  при вивченні 

змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент уроку з 

математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VI варіант 

I рівень 

3. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Знайдіть правильний варіант знаходження 3/5 від числа 300: 

a) 300:3*5 

b) 300:5*3 

c) 300*5:3 

d) 300*3:5 

2. Знайти правильне розвʼязання задачі: Басейн відвідують 48 хлопчиків, а 

дівчаток у 6 разів менше. Скільки всього дітей ходить у басейн? 

a) 48+ 48:6 

b) 48+6+48 

c) (48-6)+48 

d) 48: 6-48 

3. Назвати теоретичну основу обчислення виду 408*40 

a) множення числа на суму 

b) множення суми на число 

c) конкретний зміст дії множення 

d)множення числа на добуток 

d)множення числа на добуток 

II рівень 

4. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія диференційованого навчання. Особливості використання 

диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку математики. 

 

III рівень 

8. Поміркуйте, як можна використати технологію «Ажурна пилка»  при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 2 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VII варіант 

I рівень 

4. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Який теоретичний прийом використовується при розв’язуванні прикладу 

12-8 

a) прийом віднімання частинами 

b) прийом перелічування остачі 

c) прийом відлічування по одиниці 

d)прийом послідовного віднімання 

2. Визначити вид задачі: В одному сувої 20 м тканини, а в іншому на 3 метри 

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) 

3. Сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 3 см. Знайди периметр 

прямокутника. 

a) 8 см 

b) 16 см 

c) 8 кв. см 

d) 16 кв.см 

II рівень 

5. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія навчального співробітництва. Особливості організації групової 

навчальної діяльності під час вивчення математики. 

III рівень 

6. Поміркуйте, як можна використати технологію «Мікрофон» при 

вивченні змістової лінії «Числа, дії з числами» та складіть фрагмент 

уроку з математики у 1 класі 
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Контрольна робота з теорії та технології математичної освіти 

VIІІ варіант 

I рівень 

3. Дайте відповіді на запитання тестів. 

1. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

a) круг 

b)трикутник 

c) квадрат 

d)куля 

2. Обрати  компетенцію, яка не відповідає урокам математики у початковій 

школі: 

a) ключова 

b)предметна 

c) обчислювальна 

d)комунікативна 

3. Оберіть, у якому класі вводиться величина кілограм 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d)4  

II рівень 

4. Дайте відповіді на запитання. 

Технологія диференційованого навчання. Особливості використання 

диференційованих навчальних завдань на різних етапах уроку математики. 

 

III рівень 

3.Поміркуйте, як можна використати технологію «Мікрофон» при 

вивченні змістової лінії «Величини» та складіть фрагмент уроку з 

математики у 2 класі 
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Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями освітніми технологіями та 

особливостями їх використання на уроках математики у сучасній початковій 

школі. 

Завдання курсу: 

- теоретичні: ознайомлення студентів з концептуальними і  теоретичними 

положеннями щодо формування загально-навчальних умінь і навичок молодших  

школярів; педагогічним досвідом вчителів-практиків з проблем організації 

сучасного уроку математики у початковій школі; 

- практичні: формування практичних умінь і навичок організації 

диференційованого навчання та організації ігрової діяльності й співробітництва 

на уроках математики у початковій школі; моделювати уроки та позакласну 

роботу з використанням здоров’язберігаючих та інших технологій; формування 

уміння здійснювати освітній процес з математики за різними комплектами 

навчально-методичного забезпечення початкової школи.  

 

На основі компетентнісного підходу результатом вивчення дисципліни  

було визначено такі загальні компетентності: 

- уміння здобувати нові знання і формувати судження з науковим, соціальним 

та іншим проблемам, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології; 

- вміння вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у своїй 

діяльності; 

- здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження; 
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- вміння демонструвати здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, у тому числі – 

здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, 

складання схем та проведення експерименту, збирання та аналіз даних, зокрема 

уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів. 

 

Професійні компетентності: 

- Здатність добирати ефективні прийоми та технології організації 

пізнавальної діяльності та навчально-виховного процесу молодших школярів в 

освітній галузі «Математика». 

- Уміння виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій.  

- Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 

розвитку педагогічних концепцій і предметних методик. 

- Здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

Кредит 1. Теоретичні основи курсу. 

Тема 1. Технологічний підхід як чинник модернізації змісту 

математичної освіти  початковій школі 

Державний стандарт початкової освіти. Концепція «Нова українська 

школа». Варіативність сучасного навчально-методичного забезпечення курсу 

математики для 1-4 класів початкової школи України.  
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Мета, завдання і зміст курсу «Теорія і технологія математичної освіти». 

Характеристика базових понять курсу: навчальний матеріал, навчальна задача, 

навчальна технологія. 

Сучасний урок математики. Технологічна карта уроку. 

Порівняльний аналіз підручників з математики для початкової школи, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України в контексті Нової 

української школи. 

Роль курсу в професійному становленні майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Тема 2. З історії математичної освіти 

Ознайомлення студентів з авторськими технологіями раннього навчання. 

математики.  

Особливості курсу математики за теорією В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна. 

підходи до  вивчення математики в системі «Росток». Загальний розвиток за 

дидактичною системою Л. В. Занкова. 

Авторські школи та експериментальні програми вивчення математики. 

Авторська технологія Г. Альтшуллера. Ознайомлення з історією розвивального 

навчання. 

Окремі віхи та постаті з історії математичної освіти в Україні. 

Експериментальна програма «Інтелект України» для початкової школи та 

програми, затверджені Міністерством освіти та науки України до використання у 

Новій українській школі (На крилах успіху» (кер.А.Цимбалару, «Я досліджую 

світ» (кер. С.Якименко та ін.). 

 

Кредит 2. Ігрові технології на уроках математики 

Тема 3. Використання ігрових технологій  на уроках математики у 

сучасній початковій школі. 

Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна 

проблема. Функції ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи. 

Класифікація дидактичних ігор дітей молодшого шкільного віку. 
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Технологія педагогічного керівництва ігровою діяльністю на уроках 

математики.  

Старовинні математичні ігри. 

Авторські технології та методичні засоби з математики Дейнеша, 

Кюїзенера, Г.Домана, М.Зайцева, М.Монтессорі та ін. 

Особливості ігрової технології на уроках з учнями 6-річного віку у Новій 

українській школі. 

Конструктор Лего («6 цеглинок») на уроках математики  у Новій українскій 

школі. 

 

Кредит 3. Розвиток логічного мислення при вивченні освітньої галузі 

«Математика». 

Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення учнів при вивченні 

освітньої галузі «Математика»   

Організація діяльності учнів під час навчання. Розвиток мислення, пам'яті 

учнів, життєвої і предметної компетентності. 

Авторська технологія О. Митника.  

Аналіз завдань підвищеної складності за підручниками з математики різних 

авторів. 

Особливості моделювання уроку математики на основі 

здоров’язбережувальної організації освітнього процесу. 

Особливість диференційованого навчання на уроках з шестирічними 

учнями. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках математики. 

Особливості використання диференційованих навчальних завдань на різних 

етапах уроку математики. 

Способи диференціювання домашніх завдань та їх оцінювання. Способи 

оцінювання диференційованих завдань. 

 

Кредит 4. Варіативність підходів до моделювання уроків математики у 

сучасній початковій школі. 



 84 

Тема 5. Інтегровані уроки у сучасній початковій школі.  

Інтеграція: сутність та її види. Особливості проведення інтегровані уроків у 

сучасній початковій школі.  

Психолого-педагогічні особливості організації інтегрованого  навчання в 

початковій школі. Методика вхідного, поточного та підсумкового діагностування 

навчальних досягнень учнів на уроках математики. 

Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 

Загальна характеристика банку даних про сучасні навчальні технології в 

системі початкової математичної освіти.  

Технології мотивації пізнавальної активності учнів. Способи навчальної 

взаємодії вчителя і учнів на уроках математики в початковій школі. Форми 

організації навчального співробітництва на уроках математики та їх поєднання в 

системі уроків. 

Загальні підходи до визначення цілей виховання і розвитку учнів в системі 

уроків. Особливості визначення виховних і розвивальних цілей уроку математики. 

Структурний аналіз навчального матеріалу.  

Структура компонентів навчальної діяльності та їх характеристика.  

Технологічні особливості процесу формування у молодших школярів умінь 

самоконтролю. Види контролю та самоконтролю знань учнів. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

31. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах: 

Навч.пос. – 3-є вид., перероб. і доп. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 336 с.  

32. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2011. – 

№ 7. – С. 1 – 18.  

33. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і 

практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове 
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навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і 

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

34. 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.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.  

35. Логачевська С. Вчимося розв’язувати задачі: Навч. посібник для 1класу / С. 

Логачевська. – К.: Початкова школа. – 2003. – 48 с.  

36. 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.  

37.  Новий Державний стандарт початкової загальної освіти / Серпень  – 2017 // 

http://Ed-еra.ua. 

38. Онопрієнко О.В. Предметна математична компетентність як дидактична 

категорія / О.В. Онопрієнко // Початкова школа. – 2010. – № 11. 

39. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – 366 с. 

40. Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи / За заг. ред. О.В. Овчарук.  – К.: «К.І.С.», 2005.  

41. Скворцова С. О. Методика навчання математики в другому класі. 

Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 262 с.  

42. Скворцова С. О. Методика навчання математики в першому класі. 

Методичний посібник для вчителів перших класів та студентів педагогічних вузів 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 240 с.  

43. 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 

/ С. О. Скворцова. – Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. – 268 с.  

44. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у 
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початковій школі. Навчально-методичний посібник для студентів. – Ч.ІІ: 

Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних 

видів / С. О. Скворцова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 156 с.  

45. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач 

учнів початкових класів: Монографія / С. О. Скворцова. – Одеса: Астропринт, 

2006. – 696 с.  

 

Допоміжна: 

7. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – 

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

8. Зміни до навчальних програм початкової школи / 2016 р. // http://Ed-еra.ua. 

9. Кондратюк О. Метод проектів у початковій школі. К.: Шкільний світ, 2007. 

16. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Сте-бна 

О.В., Соценко А.О. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 174 с.  

17. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / І.І. Дікова – 

Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 180 с. 

18.  Підручники з математики для початкової школи. 1-4 клас /авт. 

М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К. 2013-2016 рр. 

19.  Підручники з математики для початкової школи.  1-4 клас. / авт. 

С.Скворцова. – К. 2013-2016 рр. 

20.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 

2012. – 160 с. 

21.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів: посібник / 

О.Я. Савченко, М.С. Вашуленко, Н.М.Бібік та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. 

– 310 с. 

 

Методи контролю 

Рефлексія. (Поточне тестування та самостійна робота)  

Рівні засвоєння – ознайомлення, осмислення, розуміння, запам’ятовування у 

завданнях наростаючої складності. 

Оцінювання навчальних результатів – встановлення ступеня виконання 

навчальних завдань, рівня їх якостей; дидактичні вимоги до оцінювання: 

об’єктивність, систематичність, урахування індивідуальних особливостей, 

стимулювання студентів до вдосконалення своєї праці тощо. 
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Поточний контроль, експрес-опитування, тестування. Модульні 

контрольні роботи, оцінка індивідуальної і самостійної роботи. Методи 

контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

За результатами накопичення балів у 3 семестрі (денна та заочна форми 

навчання) –  тестування, іспит. 

 

 

Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Технологічний підхід як чинник модернізації 

змісту математичної освіти  початковій школі 

12 13 

2 Тема 2. З історії математичної освіти  12 13 

3 Тема 3. Використання ігрових технологій  на уроках 

математики у сучасній початковій школі 

27 27 

4 Тема 4. Методичні прийоми активізації мислення 

учнів при вивченні освітньої галузі «Математика»   

27 27 

5 Тема 5. Інтегровані уроки у сучасній початковій 

школі.  

10 11 

6 Тема 6. Сучасні технології на уроках математики 12 13 

Разом 100 104 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- відвідування лекцій ; 

- наявність конспектів  лекцій;  

- відповіді на практичних заняттях; 

- індивідуально-творчі завдання  ( реферат , повідомлення; наявність та 

наповнення методичної  скриньки ); 

- виконання завдань самостійної роботи студентів; 

- виконання контрольних робіт студентами. 
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Поточне тестування та самостійна робота Разо

м 

Ісп

ит 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

Вид 

роботи 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6    

Практичні 

заняття 

15 15 15 15 20 20 100 

Самостійна 

робота  

30 30 20 20 30 30 160 

Контр. роб. 20                                                         20 40 

Усього за 

курс (балів) 

Аудит 

зан. 

110 Самост. 

роб. 

160 Контр. 

роб. 

80 160 400 

 

Підготувати реферат (або статтю) за однією з тем: 

 

10. Особливості системи УДО (укрупнення дидактичних одиниць) М.Ерднієва. 

11. Технологія "Формування критичного мислення" на уроках математики у 

початковій школі. 

12. Ситуація успіху та її створення у навчальному процесі початкової школи (за 

Ш.Амонашвілі та П.Бєлкіним). 

13. Технологія індивідуального та сенсорного розвитку дитини М.Монтессорі 

та її роль у вивченні математики. 

14. Технологія раннього вивчення математики (за П.Зайцевим). 

15. Технологія раннього вивчення математики (за Г.Доманом). 

16. Технологія розвиваючого навчання (за Б.Д.Ельконіним – В.В.Давидовим). 

17. Технологія розвивального навчання (за Л.В.Занковим). 

18. Технологія розвитку винахідницьких завдань (за Г.Альтшуллером). 

10. Досвід використання диференційованих завдань С.Логачевської на уроках 

математики у початковій школі. 

11. Досвід використання диференційованих завдань О.Потапової на уроках 

математики у початковій школі. 

12. Досвід використання диференційованих завдань Ю.Рубіної на уроках 

математики у початковій школі. 

13. Авторська технологія розвитку логічного мислення молодших школярів 

О.Митника. 


