
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль № 1. 

Теоретичні основи методики формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку.  

        Тема 1. Значення та завдання методики формування елементарних 

математичних уявлень у дітей. Роль математичних знань у розумовому 

розвитку.  

  Тема 2. Питання ФЕМУ у дошкільників у психолого-педагогічній 

літературі.  

        Сучасний стан і перспективи розвитку методики формування 

елементарних математичних уявлень у дошкільнят. Внесок вчених України в 

її розробку.  

     Змістовий модуль № 2. 

Дидактичні основи і організація роботи з ФЕМУ у дошкільнят.  

        Тема 3. Порівняльний аналіз програмових завдань з формування 

математичних уявлень.         

Тема 4. Організація навчання елементів математики в ДНЗ.  

Тема. 5. Форми, методи і прийоми навчання математики в ДНЗ.  

 

Змістовий модуль № 3. 

 Формування елементарних математичних уявлень у дітей 

раннього віку. 

  Тема 6.  Особливості сприйняття величини предметів, форми, 

кількісних відношень часу, простору дітьми раннього віку.  

Тема 7. Демонстрування окремих прийомів роботи з дітьми раннього 

віку для формування елементарних математичних уявлень.  

Змістовий модуль № 4. 

Формування елементарних математичних уявлень у дітей 

молодшого дошкільного віку. 
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       Тема 9. Формування уявлень про величину предметів у ІІ молодшій 

групі.  

Підбір для дидактичних ігор та вправ на вправляння дітей ІІ молодшої 

групи у порівнянні множин, лічбі, порівнянні предметів за величиною.  

  Тема 10. Формування уявлень про геометричні фігури у ІІ молодшій 

групі.  

Тема 11. Розвиток просторових та часових уявлень у дітей молодшого 

дошкільного віку. 

Підбір ігор, вправ, ілюстрацій, виготовлення моделей для формування 

часових та просторових уявлень.  

Тема 12. Особливості організації роботи з ФЕМУ в ІІ молодшій групі.  

  Тема 13. Демонстрування студентами прийомів роботи з ФЕМУ у дітей 

4 року життя на заняттях та у повсякденному житті.   

   МОДУЛЬ 2  

Змістовий модуль № 1. 

Формування елементарних математичних уявлень  у дітей 5-го 

року життя. 

       Тема 14. Кількість та лічба. Ознайомлення з утворенням чисел, 

цифрами, вправляння в лічильній діяльності дітей середньої групи. 

Тема 15. Величина. Форма. Вимоги програми та методичні прийоми 

роботи в середній групі. 

Тема 16. Розвиток орієнтування в просторі, в часі у дітей 5-го року 

життя. Ускладнення завдань і прийомів роботи з формування часових та 

просторових відношень. Ігри та вправи, які сприяють збагаченню досвіду 

орієнтування в просторі, часі.   

Тема 17. Організація роботи з навчання елементів математики в 

середній групі.   

Тема 18. Демонстрування студентами прийомів роботи з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей 5-го року життя на заняттях та у 

повсякденному житті. 
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Змістовий модуль № 2. 

Тема 19. Формування математичних уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку. Можливості математичного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку. 

Кількість та лічба. Програмні завдання та методичні прийоми 

формування уявлень про числа натурального ряду та навчання лічби у групі 

6-го року життя. 

 Тема 20. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

арифметичними задачами. Складання різних видів задач та виготовлення 

наочності до них.  

Тема 21. Форма. Програмові вимоги та методичні прийоми 

ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з геометричними фігурами та 

формою предметів.   

Тема 22. Величина. Програмові вимоги та методичні прийоми роботи 

навчання дітей 6-го року життя порівняння за величиною та вимірювання.  

Тема 23. Особливості організації навчання математики в старшій груп.  

Тема 24. Демонстрування студентами фрагментів роботи на заняттях та 

інших видах діяльності у старшій групі з навчання дітей математики.  

 

Змістовий модуль № 3. 

Тема 25. Особливості роботи з навчання математики в 

малокомплектному ДНЗ.  

Тема 26. Формування та розвиток логіко-математичних здібностей 

дошкільників. 

Тема 27. Педагогічна взаємодія з сім’єю та школою у формуванні 

елементарних математичних уявлень.  

                                       

 


