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Назва курсу             Методика навчання математики 

 

Спеціальність           013 Початкова освіта 

Кваліфікація             Учитель початкової освіти 

Освітній рівень         Молодший спеціаліст  

Рік навчання              І, ІІ 

Семестр                       І, ІІ, ІІІ 

Кількість годин –     144 (88 – аудиторних, 56 – самостійної роботи) 

Кількість  кредитів   4,0  

Іспит  -                     ІІІ семестр 

 
 

1. Мета курсу. 

Метою вивчення навчальної дисципліни   «Методика навчання математики»  є 

оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами 

формування в учнів предметної математичної компетентності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика  навчання математики». 

є: 

Методичні: - озброїти студентів знаннями і вміннями, необхідними для    

розв’язування навчально-виховних задач, які виникають в процесі навчання молодших 

школярів математики.  

- забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно  до потреб 

сучасної освіти.                        

Пізнавальні: сформувати у студентів знання  про сучасні технології навчання  

математики. 

Практичні:  сформувати практичні навички  при складанні конспектів уроків,  при  

проведенні пробних уроків. 

 

2. Організація курсу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: 

- теоретичні основи математичних понять, які розглядаються в початкових класах;  

- компонентний склад процесу проектування навчання математики в початкових 

класах з урахуванням єдності і зумовленості мети, засобів її досягнення та результату 

(мета, зміст, методи і прийоми, засоби та форми навчання); 

- основні завдання початкового курсу математики;  

- роль педагогіки та педагогічної психології в системі курсу початкової математики; 

- зв’язок методики викладання математики в початкових класах з іншими 

методиками;  

- компоненти методичної системи; 

- окремі етапи з історії розвитку методики викладання математики в початкових 

класах;  

- зміст і структуру початкового курсу математики;  

- основні цілі вивчення математики в початкових класах;  

- систему побудови початкового курсу математики. 
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Вміти:  

- поєднувати різні види навчання в процесі навчання математики (пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемний);  

- структурувати навчальний матеріал з метою конкретизації цільових завдань;  

- планувати процес навчання: складати календарно-тематичні плани, поурочні 

розробки уроків та позакласних заходів; 

- правильно виконувати математичні записи при розв’язанні задач і прикладів, 

зображувати геометричні фігури, вимірювати величини; 

- володіти відповідною математичною термінологією;  

- добирати навчальні завдання з урахуванням різних якостей знань умінь та 

навичок (повнота, правильність, усвідомленість, гнучкість, тощо);  

- вибирати методи навчання з урахуванням рівня готовності молодших школярів 

до вивчення того чи іншого програмного матеріалу;  

- здійснювати контрольно-регулятивну діяльність. 
3. Лекції. 
№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

 І семестр  

1 Тема 1. Методика початкового навчання математики як педагогічна наука.  

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

3 Тема 3. Особливості моделювання та проведення комбінованого уроку 

математики, побудованого за різними навчальними технологіями.  

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

навчання нумерації чисел від 1 – 10 та число 0.  

5-6 Тема 7. Методика навчання нумерації чисел в межах 100, 1000 та 

багатоцифрових чисел.  

  

 ІІ семестр  

1 Тема 10. Методика навчання табличного ‘’+’’ та ‘’–‘’ чисел в межах 10 без 

переходу через розряд  з переходом та двоцифрових чисел.  

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

чисел. 

3 Тема 15. Методика навчання табличного  та позатабличного множення та 

ділення.  

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

1000 та багатоцифрових чисел.  

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

складених задач.  

  

ІІІ семестр  

1 Тема 27-28. Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі.    

2 Тема 33. Методика  вивчення дробів.  

3 Тема 35. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в 1- 4 класах.  

4 Тема 37. Основні величини у 1-4 класах.  

5 Тема 39. Методика вивчення геометричного матеріалу у 1-4 класах.  

6 Тема 43. «Задачі»  з логічним навантаженням у 1-4 класах.  
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4. Семінарські /практичні заняття. 

 
№ 

з/п 

Теми практичних  занять 

 І семестр  

1 
Тема 5 - 6. Методика навчання у дочисловий період  та нумерації чисел в 

межах 10 (фрагменти уроків) 

2 
Тема 8. Методика навчання нумерації чисел в межах 100, 1000 та 

багатоцифрових чисел. 

3 Тема 9. Модульна контрольна робота. 

  

 ІІ семестр  

1-2 Тема 11-12.  Методика навчання + та – в межах 10 з переходом через розряд. 

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

багатоцифрових чисел. 

4-5 Тема 16-17. Методика навчання табличного  та позатабличного множення та 

ділення. 

6 Тема 18. Модульна контрольна робота. 

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

1000 та багатоцифрових чисел. 

8 Тема 25. Методика навчання учнів розв’язувати прості задачі.  

9 Тема 26. Модульна контрольна робота. 

  

ІІІ семестр  

1-4 Тема 29-30-31-32. Методика навчання учнів розв’язувати складені задачі. 

5 Тема 34. Методика вивчення дробів: розв’язування завдань до даної 

теми 

6 Тема 36. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в 1- 4 класах. 

7 Тема 38. Модульна контрольна робота. 

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

9 Тема 44. Модульна контрольна робота. 

 
5. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів.  

 

 

Оцінка в балах 

 

EКTС 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого 

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно 

Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 


