
ППВС. 09 Формування логічної 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: сучасні підходи до змісту і методики формування логіко-математичного мислення 

учнів початкової школи; складові логіко-математичної компетентності молодших школярів; 

підходи до розв’язування логічних задач; особливості організації уроків математики з 

елементами логіки; рівні розвитку математичних здібностей молодших школярів; методику 

вивчення логіко-математичних ігор. 

уміти: застосовувати сучасні підходи до формування логіко-математичного мислення 

учнів початкової школи; формувати логічну складову предметної математичної 

компетентності молодшого школяра; застосовувати методичні підходи до розв’язування задач 

з логічним навантаженням на уроках математики у початковій школі; організовувати уроки 

математики з елементами логіки; використовувати розвиваючі логіко-математичні ігри на 

уроках математики. 

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:  Сучасні підходи до змісту і методики формування 

логічно-математичного змісту мислення школярів. Методичні особливості ознайомлення 

учнів з основними поняттями сучасної логіки. Логічна складова предметної математичної 

компетентності молодшого школяра. Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі як 

логічний складник математичної компетентності молодших школярів. Особливості 

використання логічних суджень в процесі здійснення обчислювальної діяльності молодших 

школярів. Особливості організації уроків математики з елементами логіки. Розвиток 

математичних здібностей учнів через впровадження вправ з логічним навантаженням на 

уроках математики. Використання розвиваючих логіко-математичних ігор на уроках 

математики у початковій школі. 
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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. 
 


