
1. Опис навчальної дисципліни з «Методики навчання математики» 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4,0 

Галузь знань 
_01__Педагогічна 

освіта____ Нормативна 
 Спеціальність  

013 Початкова освіта 
 

Модулів – 3 
Кваліфікація (професійне 

спрямування): 
вчитель початкової освіти  

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –  7 І, ІІ -й 

 Семестр 
Загальна кількість годин - 

144 
І, ІІ, ІІІ,  -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 1/2/2 
самостійної роботи 

студента -1,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

молодший спеціаліст 

36 год 
Практичні, семінарські 

50 год 
Лабораторні 

-  
Самостійна робота 

56  год 
 

Вид контролю:  

IІІ  семестр  – іспит 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Методика навчання математики» 

Метою вивчення курсу   «Методика навчання математики»  є оволодіння студентами 

компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, 

умінь навчання математики учнів початкової школи. 

 

Завдання: 

Методичні: - сформувати у студентів знання і вміння, які є необхідними для   розв’язування      

навчально-виховних завдань, які виникають в процесі   навчання молодших 

школярів математики.  

- забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно  до 

потреб сучасної освіти.                        

Пізнавальні: сформувати в студентів знання  про сучасні технології навчання  математики. 

Практичні: виробити практичні навички  при складанні конспектів уроків та  при  

проведенні уроків під час педагогічної практики. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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  вивчення 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;  

 

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. 

 

Сформовані  компетенції  

Із професійно-діяльнісного компонента виокремлено такі базові професійні компетенції: 

 предметно-теоретична – наявність стрункої системи наукових знань з 

математики та    готовність їх застосувати у професійній діяльності; 

 інформаційно-дослідницька – уміння знаходити інформацію, систематизувати, 

узагальнювати її, уміння проводити експериментальні дослідження та готовність 

вдосконалювати власну професійну діяльність через опрацювання і 

впровадження нової інформації, кращого педагогічного досвіду. 

 методична – наявність методичних знань та умінь щодо окремих розділів та тем 

курсу, окремих етапів навчання, готовність проводити заняття за різними 

навчальними комплектами, володіння педагогічними технологіями. 

Із комунікативного компонента виділено такі компетенції: 

 професійного спілкування – володіння сукупністю вербальних і невербальних 

засобів педагогічного спілкування; 

 соціокультурна – фіксовані прояви гуманістичної педагогічної етики, уміння 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища. 

З особистісного компонента виокремлено такі компетенції: 

 рефлексивна – прагнення до досконалості професійної діяльності й адекватна її 

самооцінка;  

 творча – здатність до пошуку оригінальних варіантів розв’язання професійних 

завдань. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144  години / 4/ =  1,0 / 1,5 / 1,5/  кредитів 

нац./ЄКTС. 

 


