
 
ППВУ.01 Технології навчання освітньої галузі «Математика» у початковій школі 

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

години: лекції – 10 год., практичні – 20 год., самостійна робота — 60 год. 
Лектор: доктор педагогічних наук, професор Ковальчук В.Ю. 
Результати навчання:  
у результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: технології викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі; зміни 

до чинної програми з освітньої галузі «Математика»; загальні вимоги до усного й писемного 

математичного мовлення та критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок учнів початкових 

класів з математики; особливості календарно-тематичного планування початкового курсу 

математики та використання сучасних навчальних технологій на уроках математики; засоби, 

форми й методи навчання математики молодших школярів; методику вивчення основних 

навчальних тем початкового курсу математики. 
уміти: застосувати технології загальної та частинної методик освітньої галузі 

«Математика», а саме технології навчання нумерацій та арифметичних дій над цілими 

невід’ємними  числами у концентрах «Десять», «Сотня», «Тисяча», «Багатоцифрові числа»; 

концептуальні, теоретичні та практичні положення технологій навчання розв’язування задач 

(простих і складених); практично використати технології вивчення величин, дробів, 

алгебраїчного та геометричного матеріалу; формувати математичні компетенції учнів 

почактвої школи, аналізувати та використовувати передового педагогічного досвіду учителів 

на практиці. 
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 навчальної дисципліни:  Технологічний підхід до вивчення освітньої галузі 

«Математика». Технологія формування поняття раціонального числа в учнів початкової 

школи. Технологія навчання нумерації та арифметичних дій над цілими невід’ємними  

числами. Технологія навчання розв’язування простих та складених задач учнів початкової 

школи. Технологія навчання величин та дробів у початковому курсі математики. 
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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:  екзамен у третьому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 

 


