
 
ППВС.03 Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій 

школі 
Тип дисципліни: вибіркова 
Семестр: перший 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (у кредитах ЄКТС – 5), аудиторні 

години: лекції – 16 год, практичні – 32 год, самостійна робота — 102 год. 
Лектор: доктор педагогічних наук, професор Ковальчук В.Ю., к. психол. н., доцент 

Жигайло О.О. 
Результати навчання:  
у результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: зміст, форми, методи і засоби позакласної роботи з математики у початковій 

школі; способи моделювання уроків математики за різними навчальними технологіями; 

концептуальні і теоретичні положення про сучасні навчальні технології в початковій школі; 

основні напрями альтернативних технологій; практичні підходи до використання сучасних 

навчальних технологій на уроках математики в початковій школі. 
уміти: використовувати прийоми організації співробітництва на уроці; застосовувати 

інноваційні технології на позакласних заняттях; вміти моделювати урок за різними 

технологіями; застосувати диференційовані завдання на різних етапах уроку; володіти 

прийомами пізнавальної активізації учнів на уроці.    
Спосіб навчання:  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики. 
Зміст навчального дисципліни: Загально-педагогічні технології навчання у позакласній 

роботі з математики початкової школі. Технологія організації навчально-ігрової діяльності на 

позакласних заняттях з математики у початковій школі. Технологія організації навчального 

співробітництва учнів і вчителів у позакласній роботі з математики. Технологія 

диференційованого навчання в позакласній роботі з математики у початковій школі. 
Альтернативні інноваційні технології навчання у позакласній роботі з математики у 

початковій школі. Сучасні інформаційно-комунікативних та  проектних технології у 

позакласній роботі з математики початкової школи. Особливості застосування інтерактивних 

технологій навчання у позакласній роботі з математики. Особливості застосування 

альтернативних технологій навчання математики на позакласних заняттях 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, співбесіда з 

лектором. 
- підсумковий контроль залік у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 

 


