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АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Теорія та методика навчання 

математичної освітньої галузі» для підготовки І (бакалаврського) рівня вищої 

освіти фахівців спеціальності 013 Початкова освіта складена для реалізації 

освітньо-професійної програми Початкова освіта. 

 

 

Ключові слова: математична освітня галузь; принцип побудови 

початкового курсу математики; методи і засоби навчання; комплекти 

навчально-методичного забезпечення для вчителів та здобувачів освіти; фахівці 

початкової освіти; частково методичні питання, змістові освітні лінії. 

 

 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

This program of the normative discipline  «Theory and methods of teaching 

mathematics education» for the preparation of the I (bachelor's) level of higher 

education of specialists in the specialty 013 Primary education is designed to 

implement the educational-professional program Primary education. 

 

 

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

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

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

methodical questions, semantic educational lines. 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та 

методика навчання математичної освітньої галузі» складена Авраменко К.Б. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 013 Початкова освіта. 

Важливою є підготовка фахівців спеціальності 013 Початкова освіта, 

здатних до успішного виконання професійних завдань і функціональних 

обов’язків у галузі початкової освіти; формування компетентностей, 

необхідних для реалізацій концепції «Нова українська школа», навчання 

здобувачів освіти за Державним стандартом початкової освіти на рівні, що 

відповідає кваліфікації вчителя початкових класів закладу загальної середньої 

освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: зміст, структура 

початкового курсу математики; принцип побудови та зміст математичної 

освітньої галузі у початкових класах Нової української школи. 

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

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

«Педагогічна творчість», «Методика виховної роботи». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: розкрити зміст, структуру початкового курсу математики; 

принцип побудови та зміст математичної освітньої галузі; сформувати знання, 

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

завдань в умовах освітнього процесу Нової української школи. 

Завдання курсу: 

- обґрунтування мети початкового вивчення математики; 

- ознайомити студентів зі змістом математичної освітньої галузі у 

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

молодшого шкільного віку; 

- організація навчання математики; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання під час 

виконання практичних завдань і реалізації основних професійних функцій; 

- методикою опрацювання  основних тем та оцінювання навчальних 

досягнень учнів за різними змістовими лініями відповідно до Державного 

стандарту початкової загальної освіти. 

 

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 



Очікувані результати навчання: 

 

ПР-

01 

Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з 

молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками 

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

враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ПР-

02 

Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової 

школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних 

контекстах. 

ПР-

03 

Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, 

дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в 

початковій школі. 

ПР-

05 

Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій 

дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного 

використання цифрових технологій та сервісів. 

ПР-

06 

Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту 

освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, 

математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та 

трансформувати їх у різні форми.  

ПР-

07 

Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності 

учнів, формувати в них мотивацію до навчання.  

ПР-

08 

Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього 

процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого емоційного реагування. 

ПР-

09 

Планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й 

позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та 

типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів 

початкової школи. 

ПР-

10 

Використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і 

підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, 

прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. 

ПР-

12 

Застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та 

інтегрувати зміст різних освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях 

професійної діяльності в початковій школі, оцінювати результативність їх 

застосування. 

ПР-

13 

Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, 

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

урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати 

дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати 

психологічно комфортні умови освітнього процесу. 

ПР-

14 

Забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів початкової 

освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

ПР-

16 

Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та 

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

здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і 

професійним розвитком осіб та груп. 

 



Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі початкової освіти з 

розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні 
компетентності 

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

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

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

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

джерел. 

Спеціальні  

(фахові) 
компетентності 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, 

використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та 

цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

СК-3. Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи 

змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: 

мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, 

інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та 

історичної, мистецької, фізкультурної. 

СК-4. Здатність управляти власними емоційними станами, 

налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти 

до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність. 

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

розвитку здобувачів початкової освіти. 

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

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших 

школярів, розвитку в них критичного мислення та формування 

ціннісних орієнтацій. 

СК-7. Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних 

результатів навчання, добору оптимальних форм, методів,  технологій 

та засобів формування ключових і предметних компетентностей 

молодших школярів у процесі вивчення освітніх галузей Державного 

стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, 

природничої та ін. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з різними категоріями дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

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

 

Кредит І. Теоретичні основи курсу. 

Кредит ІІ. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. 



Кредит ІІІ. Методика вивчення нумерації у початкових класах 

Кредит ІV. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій. 

Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах 

Кредит V. Методика вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу та 

дробів у початкових класах 

 

 

Кредит І. Теоретичні основи курсу. 

 

Тема 1. Мета і завдання вивчення курсу. Методична система початкового 

курсу математики.  

Предмет і завдання курсу. Зміст та принцип побудови початкового курсу 

математики. Основні базові поняття курсу. 

Методи, засоби та технології вивчення математичної освітньої галузі у Новій 

українській школі. 

Зв’язок методики навчання освітньої галузі «Математика» з іншими науками.  

Особливості елементарної математичної підготовки дітей у дошкільних 

закладах освіти.  

Поняття інваріантної та варіативної складових навчального плану початкової 

школи. 

Аналіз Державного стандарту загальної початкової освіти та типових 

освітніх програм (під кер. О. Савченко та Р. Шияна).  

Варіативні програми з математичної освітньої галузі, дозволені МОН 

України до використання у початкових класах міста Миколаєва та 

Миколаївської області. 

Тема 2. Організація вивчення курсу математики у початковій школі. 

Урок як основна форма організації освітнього процесу у початковій школі. 

Види та типи уроків. Підготовка вчителя до сучасного уроку у початкових 

класах. 

Характеристика змістових ліній математичної освітньої галузі. Особливості 

календарно-тематичного планування. 

Вимоги до письмових робіт в учнівських зошитах з математики.  

Особливості діагностики досягнень молодших школярів з математичної 

освітньої галузі у Новій українській школі. 

Комплекти навчально-методичного забезпечення для вчителів та учнів. 

Позакласна робота з математики. 



Кредит ІІ. Методика навчання розв’язування сюжетних задач. 

 

Тема 3. Методика навчання розв’язування простих задач. 

Роль і місце сюжетних задач у програмі початкового курсу математики. 

Функції сюжетних задач. 

Загальні прийоми при роботі над простими задачами. Класифікація простих 

задач. 

Методичні особливості роботи над задачами різних видів. 

 

Тема 4. Методика навчання розв’язування складених задач. 

Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі. Форми короткого 

запису та оформлення розв’язання  складених задач.  

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

розв’язання складених задач. 

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

шляхом зведення до одиниці, подвійного зведення до одиниці, на пропорційний 

поділ, знаходження невідомого за двома різницями.  

Методика навчання розв’язування складених задач з пропорційними 

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

 

Кредит ІІІ. Методика вивчення нумерації у початкових класах 

 

Тема 5. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел за різними 

концентрами. 

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

натурального ряду чисел, десяткової та інших систем числення.  

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

дочисловий період.  

Методика вивчення чисел за різними концентрами. 

Методика використання наочних посібників при вивченні теми в початковій 

школі.  

 

Кредит ІV. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання 

дій. Методика вивчення найважливіших величин у початкових класах 

 



Тема 6. Методика вивчення арифметичних дій та порядку виконання дій 

(по класах). 

Методика ознайомлення з математичними операціями додавання, віднімання, 

множення, ділення. Вивчення законів та властивостей арифметичних дій, 

зв’язку між компонентами та результатами дій. 

Навчання прийомів усних та письмових обчислень у різних концентрах. 

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

 

Тема 7. Методика вивчення найважливіших величин  

Величини, що вивчаються у початкових класах, методика ознайомлення із 

ними; способи вимірювання; одиниці вимірювання; виконання арифметичних 

дій з іменованими числами. 

Методика ознайомлення молодших школярів із залежностями між 

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

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

пропорційними величинами, взаємозалежність між величинами. 

 

Кредит V. Методика вивчення алгебраїчного, геометричного матеріалу 

та дробів у початкових класах 

 

Тема 8. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу у початкових класах 

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

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

між компонентами та результатами дій.  

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

Ускладнені нерівності. Методика роботи над такими нерівностями. 

 

Тема 9. Методика вивчення геометричного матеріалу у початкових класах 

Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами. Позначення фігур 

буквами. 

Елементарні геометричні побудови. 

Формування уявлень про геометричні тіла. 

Методика ознайомлення з обчисленням периметру та площі прямокутника 

(квадрата). 

 

Тема 10. Методика вивчення дробів у початкових класах 

Особливості формування уявлень про частини, дробу; поняття чисельник та 

знаменник дробу.  

Методика ознайомлення з читанням та порівнянням дробів. 



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

частиною. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  
 

 

5. Засоби діагности успішності навчання. 

 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

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

індивідуальної роботи (зокрема методичні кейси), презентації, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. 

Форми контролю: письмове та усне опитування, тестування, 

семестровий екзамен, захист курсової роботи з методики (на вибір студента). 

 


