
 
ППН.03 Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи 

Тип дисципліни: нормативна 
Семестр: перший; другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 270 (у кредитах ЄКТС – 9), аудиторні 

години: лекції – 32 год., практичні – 48 год.; самостійна робота — 190 год. 
Лектор: доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Володимир Юльянович 
Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: прикладну спрямованість початкового курсу математики через зростання ролі 

математичного моделювання; зміст, форми, методи і засоби проблемно-пошукової діяльності 

вчителя у процесі навчання математики у початковій школі; способи моделювання уроків 

математики за різними навчальними технологіями; етапи  математичного моделювання у 

навчальному процесі; основні тенденції розвитку математичної освіти в Україні, складові 

математичної культури; методи розвитку термінологічної, обчислювальної та графічної 

грамотності.  
 уміти: використовувати розвивальні можливості початкового курсу математики через 

проблемно-пошукову діяльність вчителя; досліджувати і будувати математичні моделі 

розв’язування сюжетних задач; вміти моделювати урок за різними технологіями; володіти 

прийомами математичного моделювання; визначати рівень математичних здібностей, як 

основи математичної грамотності учнів. 
Спосіб навчання:  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики. 
Зміст навчальної дисципліни:  тенденції розвитку початкової математичної освіти в 

Україні. Математична культура вчителя початкової школи. Елементи математичного 

моделювання. Проблемно пошукова діяльність вчителя початкової школи у процесі навчання 

математики. 
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Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: виконання самостійної роботи та контрольної роботи, співбесіда з 

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

 


