




Анотація (українською мовою) 
У процесі опанування студентами науково-теоретичними та психологічними основами 

дисципліни "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень" здобувачі  

засвоюють  знання, уміння та навички організації та проведення різних форм роботи з дітьми 

дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах; 

студент оволодіває  уміннями та навичками підбору дидактичного матеріалу в процесі 

проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних 

уявлень. 

Дисципліна сприяє міцному усвідомленню засвоєнню студентами змісту і суті методики 

«Формування елементарних математичних уявлень», розумінню ролі вихователя у цьому 

процесі; вчиться будувати у закладі дошкільної освіти  розвивальне середовище; Студенти 

ознайомлюються  із змістом елементарних математичних уявлень у дітей, методами, формами і 

засобами навчання. 

У студентів формуються уявлення   про структуру, зміст, характер і специфіку 

формування у дітей елементарних математичних уявлень. 

Вивчення дисципліни сприяє розвитку особистості майбутнього педагога, розвитку його 

культури, ерудиції; 

Виховує у  студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній 

діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення 

до творчості  

Ключові слова: форми, методи навчання, види занять, математичні еталони, загально 

дидактичні принципи, пізнавальні процеси, розумовий розвиток. 

Аnnotation 
In the process of mastering by students of scientific-theoretical and psychological bases of the 

discipline "Theory and methods of formation of elementary mathematical representations" students 

acquire knowledge, skills and abilities of organizing and conducting various forms of work with 

preschool children on formation of elementary mathematical representations in different age groups; 

the student acquires the skills and abilities of selection of didactic material in the process of conducting 

various forms of work with preschoolers for the formation of elementary mathematical concepts. 

The discipline contributes to a strong awareness of students' mastery of the content and essence 

of the method "Formation of elementary mathematical concepts", understanding the role of the 

educator in this process; learns to build a developmental environment in a preschool institution; 

Students get acquainted with the content of elementary mathematical concepts in children, methods, 

forms and means of learning. 

Students form ideas about the structure, content, nature and specifics of the formation of 

children's basic mathematical concepts. 

The study of the discipline contributes to the development of the personality of the future 

teacher, the development of his culture, erudition; 

Educates students in social activity, efforts to be guided in practice by the principles of universal 

morality, conscientious attitude to the profession, the desire for creativity 

Key words: forms, teaching methods, types of classes, mathematical standards, general didactic 

principles, cognitive processes, mental development. 



 

ВСТУП 

 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень» складена Курчатовою А.В., відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес формування елементарних 

математичних уявлень дітей дошкільного віку. 

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, вікова фізіологія, 

фахові методики дошкільної освіти.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати професійну компетентність студентів з керівництва логіко-

математичним розвитком дошкільників.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– опанування науково-теоретичних та психологічних основ методики формування 

елементарних математичних уявлень у дітей; 

 – засвоєння студентами знань, умінь і навичок організації та проведення роботи з 

формування елементарних математичних уявлень у різних вікових групах дошкільного 

навчального закладу; 

 – уміння вести роботу з батьками, вчителями шкіл; 

 – здійснювати наступність у формуванні елементарних математичних уявлень у дітей. 

 – оволодіння методикою науково-методичної та науково-дослідницької роботи з 

актуальних проблем курсу. 

Програмні результати навчання:  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми 

від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності 

дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей 

раннього і дошкільного віку 

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами. 

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових 

та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими 

освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного 

віку. 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Інтегральна компетентність (ІНК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі 

дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку, що 

передбачає застосовування загальних психолого-педагогічних теорій і фахових методик 

дошкільної освіти, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

І. Загальнопредметні: 
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КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості 

(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, 

самооцінка, самоповага). 

ФК-2. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ФК-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ФК-4. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень про 

предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку 

самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі). 

ФК-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та 

свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Кредит 1. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень і 

понять у дітей дошкільного віку 
Тема 1. Теоретичні основи курсу «Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень». Предмет і завдання курсу. Актуальність курсу. Зв’язок методики з 

іншими науками. Завдання курсу: формування системи елементарних математичних уявлень та 

початкових математичних понять, формування математичного мислення і окремих логічних 

структур необхідних для оволодіння математикою в школі і загального розумового розвитку, 

формування початкових форм навчальної діяльності, розвиток словника дітей 

Тема 2. Значення навчання елементам математики в дошкільних навчальних закладах. 

Роль математичних знань у всебічному розвитку дошкільників. Становлення методики як 

науки. Сутність монографічного методу, його характеристика. Особливості обчислювального 

методу, його характеристика. Етапи розвитку методики 

Тема 3. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень. Історія 

розвитку натурального числа. Усвідомлення дошкільниками кількісного складу групи 

предметів (за дослідженнями Г. Костюка,  А. Леушиної). Роль різних аналізаторів у формуванні 

уявлень про множину. Загальні дидактичні принципи в навчанні дітей елементарним 

математичним уявленням. 

Кредит 2. Дидактичні основи і організація роботи з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 

Тема 4. Загальнодидактичні принципи навчання основ математики. Основні вихідні 

положення. Принцип розвиваючого навчання. Принцип свідомості й активності. Принцип 

систематичності й послідовності. Принцип індивідуального підходу. Принцип наочності. Місце 
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і значення наочного матеріалу у навчанні математики. 

Тема 5. Методи і прийоми навчання математики в дошкільному навчальному 

закладі. Класифікація методів. Характеристика словесних методів (розповідь вихователя, 

пояснення, бесіда, словесні дидактичні ігри); наочні (демонстрація об’єктів, картин, 

спостереження, розгляд картин, таблиць, моделей); практичні методи (вправи, дидактичні ігри, 

досліди). Методичні прийоми в навчанні вирішенню арифметичних задач та прикладів.  

Тема 6. Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку. Заняття – основна форма навчання дітей початкових математичних 

понять. Ігри з правилами – важливий засіб навчання дітей початкових математичних знань. 

Спостереження – форма організації з формування початкових математичних понять. 

Індивідуальна робота з формування початкових математичних понять у дітей дошкільного віку.  

Кредит 4. Методика навчання дітей дошкільного віку елементам математики в здо 

Тема 7. Розвиток в дітей первинних математичних знань про множину, число й 

лічбу. Розвиток уявлень про число, методика навчання лічбі в різних вікових групах. Навчання 

кількісної лічби. Особливості ознайомлення з обчислювальною діяльністю. Ознайомлення з 

цифрами, знаками. Склад числа з одиниць, двох менших чисел. Порядкова лічба. Натуральний 

ряд чисел, їх взаємозалежність. Особливості навчання дітей розв’язування задач та прикладів. 

Види арифметичних задач. Етапи в навчання розв’язування задач. Методичні прийоми в 

навчанні вирішенню арифметичних задач та прикладів. Проблема розвитку числових уявлень в 

дітей дошкільного віку. Пізнання дітьми відношень «багато» – «один», «багато» – «мало», 

«порівно». Встановлення взаємно-однозначної відповідності між елементами множин, 

формування уявлень про рівність, нерівність множин. Вплив просторово-якісних особливостей 

предметів на сприймання дітьми множин. Операції з множинами: об’єднання вилучення, 

групування. Способи порівняння множин. Методика проведення занять 

Тема 8. Формування в дітей уявлень про величину предметів та їх вимірювання. 

Поняття про величину. Особливості сприймання величини дітьми дошкільного віку. Завдання 

ознайомлення дошкільників з величиною предметів. Методи і прийоми формування уявлень 

про величину предметів в різних вікових групах. Особливості навчання дітей елементам 

навчальної діяльності. 

Тема 9. Формування в дітей-дошкільників уявлень про форму предметів. Методика 

формування уявлень про форму предметів та геометричні фігури в різних вікових групах. 

Поняття про форму предметів. Особливості сприймання форм предметів та геометричних фігур 

дітьми раннього та дошкільного віку. Завдання по ознайомленню дітей з формою предметів та 

геометричними фігурами. Методика ознайомлення дітей з формою предметів та геометричними 

фігурами в різних вікових групах. 

Тема 10. Формування просторових уявлень у дошкільників. Поняття про простір і 

просторові орієнтири. Особливості сприймання простору дітьми раннього та дошкільного віку. 

Завдання формування у дітей уявлень про простір. Методика формування просторових уявлень 

у дітей різних вікових груп. 

Тема 11. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про час. Час і його 

особливості. Завдання з навчання дітей орієнтування в часі та формування часових уявлень у 

дітей дошкільного віку. Методика формування часових уявлень у дітей дошкільного віку та 

орієнтування їх у часі. 

Кредит 4. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 

віку. 

Тема 12. Розвиток лічильної діяльності у дітей дошкільного віку. 

Лічба з участю різних аналізаторів (зорового, слухового, тактильного, рухового). 

Відтворення множин  за названим числом. Вправи пов’язані з лічильною діяльністю, які є 

основним компонентом кожного заняття з математики. Методика поступового розвитку 

лічильної діяльності четвертого, п’ятого, шостого років життя. 

Тема 13. Методика ознайомлення дітей з арифметичними задачами та прикладами. 

Арифметична задача – найпростіша математична форма відображення реальних 
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ситуацій, які водночас близькі й зрозумілі дітям і з якими вони щодня стикаються. Навчання 

обчислювальній діяльності (ознайомлення із структурою арифметичної задачі на основі задач-

драматизацій). Послідовність навчальної роботи щодо ознайомлення дітей з розв’язуванням 

арифметичних задач різних типів: знаходження суми й остачі; збільшення й зменшення числа 

на кілька одиниць, на різницеве порівняння чисел. 

Тема 14. Значення логіко-математичних ігор у формуванні математичної 

компетенції у дитина-дошкільника. 

Види ігор. Значення логіко-математичних ігор в розумовому розвитку дитини-

дошкільника. Погляди сучасних учених на значення гри як засобу формування математичних 

здібностей дитини-дошкільника. Види інтелектуальних ігор та їхня характеристика 

Кредит 5. Організаційно-методична робота з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО. 

Тема 15. Планування та облік роботи з розвитку математичних уявлень в дітей у 

дошкільному навчальному закладі. Аналіз заняття з формування початкових математичних 

понять у дітей в ЗДО. Вивчення засвоєння початкових математичних знань і вмінь у дітей 

різних вікових груп ЗДО. Показники засвоєння знань. 

Кредит 6 Наступність в роботі ЗДО і школи та сім’ї 

Тема 16. Наступність в роботі ЗДО і школи та взаємодія з сім'єю. Вимоги сучасної 

початкової школи до математичної підготовки дітей у ЗДО. Наступність у змісті і методах 

навчання математики.  Форми організації наступності в роботі школи та ЗДО. Показники 

готовності дітей до навчання математики у 1-му класі. Причини неуспішності учнів 1-го класу. 

Типові помилки і причини, які їх породжують.  

Тема 17. Значення спільної роботи ЗДО і сім’ї з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей. Форми роботи ЗДО із сім’єю з питань математичного розвитку 

дітей. Зміст занять і бесід батьків з дітьми. 
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