
 
ППВС.04 Розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителя початкової 

школи 
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: особливості застосування технології розвивального навчання на уроках 

математики у початковій школі; особливості розвитку креативного мислення молодших 

школярів; види творчої роботи над розв’язаною задачею; суть критичного мислення  та 

особливості його розвитку; види нестандартних задач  та методика роботи над ними; 

особливості розвитку математичної пам’яті та уваги молодших школярів; методику роботи 

над комбінованими завданнями; особливості розвитку логічного мислення молодших 

школярів.  
уміти: використовувати технології розвивального навчання на уроках математики у 

початковій школі; застосовувати концептуальні  теоретичні положення розвивального 

компоненту змісту математичної освіти вчителя початкової школи на практиці; практичних 

використовувати технології розвивального навчання у навчальному процесі початкової 

школи. 
Спосіб навчання:  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики. 
Зміст навчального дисципліни: Особливості використання технологій розвивального 

навчання на уроках математики у початковій школі. Формування критичного мислення учнів 

початкових класів шляхом впровадження нестандартних задач на уроках математики. 

Розвиток інтелекту учнів початкової школи шляхом використання завдань підвищеної 

складності. Розвиток креативного мислення молодших школярів шляхом використання видів 

творчої роботи над розв’язаною задачею та обчислювальною діяльністю. Способи реалізації 

принципу розвивального навчання на уроках математики у початковій школі. Особливості 

засвоєння основних понять логіки молодшими школярами в процесі розв’язування логічних 

завдань та задач. Особливості розвитку математичної пам’яті, уваги молодших школярів 

шляхом застосування комбінованих завдань. Розвиток пізнавального інтересу учнів 

початкових класів шляхом поєднання різних форм навчання. 
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Початкова школа.- №1. – 2012. – С. 7-8. 
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. 

 


