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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна «Актуальні питання у навчанні математичної освітньої 

галузі у початковій школі» належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які 
мають забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя відповідно до потреб 
початкової школи. Курс ознайомлює студентів з основними концептуальними положеннями, 
ідеями, закономірностями і принципами інноваційних підходів до навчання математики в 
умовах реалізації концепції Нової української школи. 

 
2. Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання у навчанні 

математичної освітньої галузі у початковій школі» полягає у формуванні уявлень про 
сучасні підходи до навчання математики в умовах реалізації завдань математичної освітньої 
галузі, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та ознайомлення з 
основними педагогічними технологіями й особливостями їх застосування у початковому 
курсі математики. 

 
3. Пререквізити. Базою засвоєння змісту дисципліни «Актуальні питання у 

навчанні математичної освітньої галузі у початковій школі» є попереднє опанування 
змістом таких дисциплін, як: «Методика навчання математичної освітньої галузі», 
«Дидактика», «Педагогічна психологія», «Педагогічні технології». 

 
4. Результати навчання:  
Загальні компетенції: 
ЗК2 – здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і цифрових 

технологій, пошуку та критичного аналізу відкритих інформаційних ресурсів, 
відповідального їх використання для вирішення професійних та особистісних завдань 
застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, організації та 
проведення навчальних занять;.  

ЗК6 – здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, 
ініціювання оригінальних професійно-інноваційних комплексних проектів. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
ФК1 – здатність до застосування знань психолого-педагогічного змісту в організації 

навчальної та пізнавальної діяльності учнів початкової школи; методів і форм активізації 
навчальної діяльності учнів початкової школи, самостійного наукового пошуку; основних 
методів професійного становлення майбутніх фахівців; 

ФК3 – здатність і готовність проектувати та застосовувати сучасні педагогічні 
технології забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей молодшого 
шкільного віку, аналізувати та оцінювати різноманітні психолого-педагогічні, методичні 
фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування.  

ФК4 – здатність і готовність застосовувати сучасні методи,• технології, прийоми, 
засоби навчання і виховання у сфері початкової освіти, опираючись на знання з психолого-
педагогічних дисциплін, предметних методик. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

– знати: сутність модернізації початкової математичної освіти на сучасному етапі, 
значення технологічного підходу до вивчення математичної освітньої галузі; зміст, основні 
характеристики технології навчання як педагогічної системи; технологію побудови 
сучасного уроку математики в початковій школі; методику використання дидактичних 
технологій у початковому курсі математики; 

– уміти: аналізувати й давати оцінку інноваційним процесам, що відбуваються у 
початковій математичній освіті; обґрунтовувати значення компетентнісного, технологічного, 
діяльнісного підходів до навчання математики молодших школярів; визначати ефективність 
технологій навчання молодших школярів математики та розробляти адекватні методики у 
відповідності з цілями й умовами навчання; проектувати урок математики відповідно до 
сучасних вимог з використанням дидактичних технологій. 



5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 

 
Методика навчання математичної освітньої галузі 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль 1.  
Сучасні підходи до вивчення математичної освітньої галузі 

Тема 1.1. Оновлення початкової 
математичної освіти на сучасному 
етапі: реалії та перспективи 

7 1 1   5 12 1    11 

Тема 1.2. Технологічний підхід як 
засіб модернізації початкової 
математичної освіти 

7 1 1   5 11     11 

Тема 1.3. Діяльнісний підхід у 
вивченні математики в умовах 
реформування початкової 
математичної освіти. Щоденні 3 

12 1 1   10 11     11 

Тема 1.4. Особливості побудови 
сучасного уроку математики у 
початковій школі 

12 1 1   10 12 1    11 

Тема 1.5. Методика 
компетентнісного навчання «Шість 
цеглинок» на уроках математики. 

14 2 2   10 12 1    11 

Разом за змістовим модулем 1 52 6 6   40 58 3    55 
 

Змістовий модуль 2. Особливості використання інноваційних технологій на уроках 
математики у початковій школі  

 
Тема 2.1. Диференційоване 
навчання математики молодших 
школярів 

14 2 2   10 12 1    11 

Тема 2.2. Інтерактивні технології 
на уроках математики у початковій 
школі 

14 2 2   10 12 1    11 



Тема 2.3. Технологія розвивального 
навчання математики учнів 
початкових класів 

14 2 2   10 12 1    11 

Тема 2.4. Технологія розвитку 
критичного мислення на уроках 
математики у початковій школі 

14 2 2   10 14 1    13 

Тема 2.5. Використання технології 
проблемного навчання у 
початковому курсі математики. 

12 1 1   10 12 1    11 

Разом за змістовим модулем 2 68 9 9   50 62 5    57 
Усього годин  120 15 15   90 120 8    112 

 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ 
з/п Назва теми Зміст завдань 

ЗМ.1. Сучасні підходи до вивчення математичної освітньої галузі 

1.1. Оновлення початкової математичної 
освіти на сучасному етапі: реалії та 
перспективи 

Користуючись періодичною пресою, 
підібрати статтю з актуальних проблем 
початкової математичної освіти на 
сучасному етапі, підготувати на неї 
анотацію. 

1.2. Технологічний підхід як засіб 
модернізації початкової математичної 
освіти 

Проаналізувати Державний стандарт 
початкової загальної освіти 2018 р 
(математична освітня галузь) та 
зробити порівняльний аналіз нових 
типових освітніх програм з 
математики для початкової школи 
(Шияна Р.Б. та Савченко О. Я.). 

1.3. Діяльнісний підхід у вивченні 
математики в умовах реформування 
початкової математичної освіти. 
Щоденні 3 

 

1.4. Особливості побудови сучасного уроку 
математики у початковій школі 

Здійснити логіко-дидактичний аналіз 
змісту одного уроку математики (за 
вибором), визначивши його мету та 
встановивши взаємозалежності у 
змісті завдань уроку. 

1.5. Методика компетентнісного навчання 
«Шість цеглинок» на уроках математики. 

ЗМ. 2. Особливості використання інноваційних технологій на уроках 
математики у початковій школі  

2.1. Диференційоване навчання математики 
молодших школярів. 

Розробити план-конспект уроку 
математики з використанням 
технології диференційованого 
навчання 

2.2. Інтерактивні технології на уроках 
математики у початковій школі 

Підібрати інтерактивні вправи до 
уроку на задану тему. 

2.3. Технологія розвивального навчання 
математики учнів початкових класів 

Розробити план-конспект уроку 
математики з використанням 
технології розвивального навчання 

2.4. Технологія розвитку критичного 
мислення на уроках математики у 

 



початковій школі 
2.5. Використання технології проблемного 

навчання у початковому курсі 
математики. 

Розробити план-конспект фрагменту 
уроку математики – вивчення нового 
матеріалу – з використанням 
технології проблемного навчання. 
 

 Разом  
 
 

6. Система контролю та оцінювання 
 

Система контролю за навчальною успішністю студентів передбачає поточний, 
модульний та підсумковий контроль. 

Завдання поточного контролю полягає в систематичній перевірці розуміння та засвоєння 
студентами навчального матеріалу з курсу, якості виконання ними практичних, творчих, 
пошукових завдань (аудиторних і позааудиторних), здатності усно чи письмово відтворювати 
навчальний матеріал. Важливою складовою здійснення поточного контролю є перевірка 
виконання завдань самостійної дослідницької роботи. 

Завданням модульного контролю є оцінювання засвоєння студентами частини 
навчального матеріалу дисципліни, що становить у сукупності завершений навчальний модуль 
(змістовий модуль). Здійснення модульного контролю передбачає виконання студентами 
контрольної роботи, яка включає комплекс тестових завдань з метою перевірки теоретичної 
підготовки і розв'язання навчально-професійних задач, які дають можливість продемонструвати 
студентам здатність практично використовувати набуті знання. 

Завданням підсумкового контролю є підсумкова (тестова) перевірка рівня засвоєння 
студентами теоретичного матеріалу з курсу «Актуальні питання у навчанні математичної освітньої 
галузі у початковій школі» та здатність практично (репродуктивно, конструктивно, творчо) 
використовувати набуті знання при відповідях на питання екзаменаційних білетів. 

Студенти з недостатніми (низькими) результатами поточного контролю не допускаються 
до підсумкового контролю. 

Форми контролю 
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1. усні індивідуальні відповіді студентів; 
2. виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 
матеріалу за навчальними темами;  
3. моделювання фрагментів уроку;  
4. виконання студентами самостійних дослідницьких завдань;  
5. виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання навчально-
професійних задач);  
6. виконання підсумкової контрольної тощо.  

Зазначені форми контролю та види роботи на семінарських заняттях є обов'язковими 
для всіх студентів. Система оцінювання знань є накопичувальною (складається із суми балів 
за різними видами здійсненого контролю). 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест  
(іспит) 

Сума 

Змістові модулі 
  ЗМ 1 ЗМ 2 

30 30 
60 40 100 



Оцінювання кожного з видів робіт студентів (усна відповідь студента, розв’язання 
навчально-професійних та проблемно-пошукових завдань, моделювання фрагментів уроків 
математики у початковій школі, виконання дослідницьких завдань для самостійної роботи) 
за один із змістових модулів при поточному контролі здійснюється в 12-бальній системі 
(визначаючи кількість балів за обов’язкові види робіт, здійснюється їх перерахунок за ціною 
бала в системі ECTS). 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 
результатом навчання навчальної дисципліни та відповідає шкалі оцінювання: національній 
та ЄКТС. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

 
90-100 А відмінно 
80-89 В дуже добре  
70-79 С добре 
60-69 D задовільно  
50-59 Е  достатньо  

35-49 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
А – «відмінно» – якщо студент набрав 90–100 балів, глибоко і всебічно знає зміст 

питань курсу; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання..  

В – «дуже добре» – коли студент набрав 80–89 балів, правильно, логічно відтворює 
навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти. Вміє наводити окремі власні 
приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії. 

С – «добре» – коли студент набрав 70–79 балів, знає навчальний матеріал; оволодів 
досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої 
міркування про ті чи інші методичні підходи, але припускається певних неточностей і 
похибок у логіці викладу.  

D – «задовільно» – якщо студент набрав 60–69 балів, в основному знає зміст питань 
курсу, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні 
завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати педагогічні та 
методичні явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики 

E – «достатньо» – якщо студент набрав 50–59 балів, знає близько половини 
навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до пояснення викладача; розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять; виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь 
його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогоювикладача здатний аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при 
розв'язуванні задач.  

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 35–49 
балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо володіє теоретичними знаннями, не знає 



наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 
фахових явищ і ситуацій. Часто пропускав лекції та практичні заняття.  

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 1–34 бали, 
не опанував зміст курсу, не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє 
загальногуманітарне та наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто 
пропускав лекції та практичні заняття. 

 
7. Рекомендована література 

Основна 
1. Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: теорія і практика: 

Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр»/Л. В. Коваль, С. О. Скворцова. – [2-ге вид., допов. 
і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. 

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2018. 
3. Типові освітні програми для 1-2 класів НУШ // https://bogdanivca.e-

schools.info/pages/tipov-navchaln-programi-na-2018-2019-nr 
4. Фадєєва Т. О. Інноваційні технології навчання математики у початкових класах: 

Навчально-методичний посібник для студентів психолого-педагогічного факультету 
педагогічного університету / Т.О.Фадєєва. – Кіровоград: Авангард , 2011. – 95 с. 

5. Урок математики в сучасних технологіях. – Х.: Основа. – 2007. – 128 с.  
6. Телячук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. – Х.: Основа, 

2007. – 240 с.  
7. Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках 

математики. Методика навчання математики в системі післядипломної освіти. – 
Київ: Видавництво «Початкова школа», 2005. – 96 с. 

8. Підручники з математики для початкової школи. 

Інформаційні ресурси 
 

1. Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( м. 
Чернівці, вул. вул. Лесі Українки, 23). 

2. Освітні сайти: 
http://www.docme.ru 
http://skvor.info/publications/books-and-workbooks/books.html 
http://kdpu 
mvm.at.ua/load/programa_kursu_quot_metodika_vikladannja_matematiki_u_pochatkovikh_
klasakh 
http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13994 
http://www.bohdan-books.com/catalog/book_385_696 
http://ua.convdocs.org/docs/index-32121.html 
https://docs.google.com/presentation 
http://ru.scribd.com 
http://na-vidminno.org.ua 
http://www.pochatkova-shkola.net/journal.htm 
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