
Методика викладання математики 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестри:  
шостий, сьомий, восьмий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: лекції – 54, 
практичні заняття – 39, самостійна робота – 117. 
Лектори:  
канд. пед. наук, доцент Шаран Олександра Василівна,  
канд. псих. наук, доцент Жигайло Оксана Омелянівна. 
Результати навчання:  
- знати: цілі, завдання та особливості курсу методики викладання математики у 

початковій школі; організаційні форми, принципи, методи та засоби навчання математики; 

дидактичні особливості уроку математики в початковій школі, їх види та структуру; 

критерії оцінювання рівнів навчальних досягнень молодших школярів з математики; 

вимоги шкільної програми по кожному з розділів та зміст навчального матеріалу в 

шкільних підручниках для 1-4 класів; методику опрацювання основних тем за змістовими 

лініями Державного стандарту початкової загальної освіти освітньої галузі “Математика”. 
- уміти: здійснювати порівняльний аналіз навчально-методичних комплектів з математики 

для початкової школи; організовувати навчальну діяльність молодших школярів з 

математики за чинним підручником; самостійно розробляти систему навчальних завдань 

із підготовки до вивчення нового матеріалу, ознайомлення з ним та формування 

математичних вмінь та навичок; використовувати інформаційно-комунікативні технології 

в організації та проведенні занять з математики в початковій школі. 
Спосіб навчання:  
аудиторні заняття та самостійна робота студентів. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
- дидактика;  
- математика;  
- психологія. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Організація навчання математики в початкових класах. Методи та засоби навчання 

математики в початкових класах. Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів з 

математики. Методика навчання розв’язування задач. Методика вивчення нумерації чисел 

та арифметичних дій у концентрах “Десяток”, “Сотня”, “Тисяча”, “Багатоцифрові числа“. 

Методика вивчення величин, дробів, алгебраїчного та геометричного матеріалу. Основні 

напрями та перспективи розвитку сучасної математики. Інноваційні технології навчання 

математики в початкових класах.  
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Форми та методи навчання:  
- лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна робота;  
- пояснювально-ілюстративні, проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-
комп’ютерні методи. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: усні відповіді, колоквіум, співбесіда з лектором, тестування, 

виконання самостійних і контрольних робіт. 
- підсумковий контроль: залік у шостому семестрі, екзамен – у восьмому.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 
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