
1. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Методика початкового навчання як педагогічна наука 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання математики в початковій школі 

Тема 1. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука.  

Тема 2. Сучасні навчальні технології в змісті початкової математичної освіти.   

Тема 3. Особливості моделювання та проведення комбінованого уроку математики, побудованого 

за різними навчальними технологіями.  

 

Змістовий модуль 2. Методика вивчення нового матеріалу 

Тема 4. Методика навчання молодших школярів у дочисловий період та навчання нумерації чисел 

від 1 – 10 та число 0.  

Тема 5-6. Методика навчання у дочисловий період  та нумерації чисел в межах 10(фрагменти 

уроків).  

Тема 7. Методика навчання нумерації чисел в межах 100, 1000 та багатоцифрових чисел.  

Тема 8-9. Методика навчання нумерації чисел в межах 100, 1000 та багатоцифрових чисел.  

 

Модуль 2. Методика розв’язування виразів 

 

Змістовий модуль 3. Методика навчання арифметичних дій 

Тема 10. Методика навчання табличного ‘’+’’ та ‘’–‘’ чисел в межах 10 без переходу через розряд  

з переходом та двоцифрових чисел.  

Тема 11-12.  Методика навчання + та – в межах 10 з переходом через розряд 

 Тема 13.  Методика навчання + та – в межах 1000 та багатоцифрових чисел. 

Тема 14.  Методика навчання + та – двоцифрових чисел, в межах 1000 та багатоцифрових чисел. 

 

Змістовий модуль 4. Методика навчання арифметичних дій та формування  

обчислювальних умінь та навичок 

Тема 15. Методика навчання табличного  та позатабличного множення та ділення.  

Тема 16-17-18. Методика навчання табличного  та позатабличного множення та ділення. 

Тема 19-20. Методика навчання письмового множення та ділення в межах 1000 та багатоцифрових 

чисел.  

Тема 21-22. Методика навчання письмового множення та ділення в межах 1000 та багатоцифрових 

чисел.  

 

Змістовий модуль 5. Методика навчання учнів розв’язування сюжетних задач 

Тема 23-24. Загальні питання методики навчання розв’язування простих та складених задач.  

Тема 25-26. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі.  

Тема 27-28-29-30-31-32.Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі.    

 

Mодуль 3. Навчання учнів розв’язувати текстові задачі 

 

Змістовий модуль 6. Дроби та  алгебраїчний  матеріал в курсі початкової математики 

Тема 33-34. Методика  вивчення дробів. 

Тема 35. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в 1- 2 класах.  

Тема 36-37. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в 3-4 класах.  

Тема 38. Основні величини у 1-4 класах.  

 

Змістовий модуль 7.  Пропедевтика геометрії в початкових класах 

Тема 39-40-41-42. Методика вивчення геометричного матеріалу у 1-4 класах.  

Тема 43 ‘’Задачі’’ з логічним навантаженням у 1-4 класах.  
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