
ППВС.10 Формування геометричної складової предметної математичної 

компетентності учнів початкової школи 

Тип дисципліни: вибіркова 

Семестр: другий 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС – 3), аудиторні 

години: лекції – 16 год, практичні – 16 год, самостійна робота – 58 год. 

Лектор: кандидат психологічних наук, доцент  Жигайло Оксана Омелянівна 

Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: особливості методики вивчення просторових уявлень, уміння спостерігати, 

порівнювати, узагальнювати й абстрагувати; особливості формування у школярів практичних 

умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за 

допомогою простих креслярських інструментів;  

уміти: формувати геометричну складову предметної математичної компетентності учнів 

початкової школи; застосовувати методику вивчення геометричного матеріалу, формувати в 

учнів початкової школи уявлення та поняття про геометричні фігури на площині, їх істотні 

ознаки і властивості; вчити їх  розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи, 

співставляти образи геометричних фігур з навколишніми предметами. вимірювати і 

обчислювати геометричні величин, ілюструвати просторові та кількісні характеристики 

реальних об’єктів, організовувати продуктивну діяльність молодших школярів. 

Спосіб навчання:  аудиторне навчання 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики, розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителя початкової школи, 

інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі. 

Зміст навчального дисципліни: Методика формування просторової уяви у молодших 

школярів. Особливості оволодіння просторовими відношеннями (визначати місце 

знаходження об’єкта на площині і в просторі, розкладати і переміщувати предмети на 

площині) учнями початкових класів. Розвиток вимірювальних (визначати довжини об’єктів 

навколишньої дійсності, визначати площу геометричної фігури) та конструкторських вмінь і 

навичок (зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати прямокутники, 

конструювати геометричні фігури з інших фігур, розбивати фігуру на частини) молодших 

школярів. Формування уявлень та понять про геометричні фігури в учнів початкової школи. 

Формування уявлень та понять про геометричні фігури в учнів початкової школи. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: виконання самостійної роботи та контрольної роботи, колоквіум. 

- підсумковий контроль залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська 

Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 
 


