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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика навчання 

освітньої галузі «Математика»» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ОКР «бакалавр» напряму 6.010102 – Педагогічна освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчання математики 

молодших школярів учителем початкових класів на засадах особистісно 

зорієнтованої парадигми освіти, системного і компетентнісного підходу. 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Методика 

навчання освітньої галузі «Математика»» пов'язана з такими науками як 

математика вищої школи, шкільний курс математики, педагогічні технології 

початкової школи, логіка, педагогіка, психологія тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з 4-х змістових модулів: 

Модуль 1. Загальні питання методики навчання освітньої галузі 

«Математика». Методика ознайомлення з натуральними числами в межах 

десяти, ста та арифметичними діями з цими числами. 

Модуль 2. Методика вивчення натуральних чисел в межах тисячі, 

мільйону та арифметичними діями з цими числами. 

Модуль 3. Методика навчання молодших школярів розв'язуванню 

сюжетних задач. 

Модуль 4. Методика вивчення величин. Алгебраїчна пропедевтика в 

курсі математики початкових класів. Особливості вивчення геометричного 

матеріалу в початковій школі. Ознайомлення з дробами. Робота з даними. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

освітньої галузі «Математика»» є наступне: ознайомити студентів з новими 

досягненнями методичної науки, показати динаміку розвитку методики 

викладання математики у зв'язку із змінами соціально-історичних умов і 

нерозривно пов'язаних з ними навчально-виховних цілей освіти; розглядати 

шляхи подальшого удосконалення методики початкового навчання 

математики, познайомити студентів з сучасними програмами і навчальними 

посібниками з методики викладання математики в початкових класах; 

ознайомити студентів з сучасними вимогами до уроку математики; сприяти 



розкриттю педагогічних, творчих здібностей студентів і дати їм необхідні 

методичні та практичні знання, вміння та навички для навчання молодших 

школярів, передбаченого програмою з математики; познайомити з 

особливостями роботи в малокомплектній школі, з особливостями 

позакласної роботи з математики; сприяти формуванню педагогічних 

здібностей студентів і дати їм необхідні знання, вміння і навички для 

успішної педагогічної діяльності, сприяти формуванню творчого підходу до 

навчального процесу, спрямованого на підвищення його ефективності.  

1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Методика 

навчання освітньої галузі «Математика»» є підготовка студентів до 

самостійної творчої діяльності за різними підручниками математики, 

формування в майбутніх учителів логічного, методичного мислення. 

Враховуючи важливе значення вивчення основних понять початкового курсу 

математики, приділяти увагу питанням історії виникнення і розвитку 

математичної науки та основних її понять. Ознайомити з досягненнями 

сучасної методичної науки, показати динаміку розвитку методики 

викладання математики. 

Провідними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 

освітньої галузі «Математика»» є: обґрунтування мети початкового вивчення 

математики; розробка змісту; розробка засобів навчання (підручників, 

наочних посібників, дидактичного матеріалу, електронних посібників тощо); 

визначення і розробка методів і прийомів вивчення кожного питання розділів 

програми; організація навчання (як проводити урок, позаурочні форми 

навчання математики); дослідження процесу засвоєння математичних знань 

учнями; виявлення можливостей виховного і розвивального впливу на 

молодших школярів процесу математики та розробка методів і засобів 

реалізації такого впливу; розвиток логічного мислення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 цілі та завдання, зміст і особливості побудови початкового курсу 

математики; 

 теоретичні основи вивчення арифметичного матеріалу: методика 

вивчення нумерації чисел і арифметичних дій; 

 теоретичні основи вивчення алгебраїчного матеріалу: методика 

вивчення числових і буквених виразів, рівностей в нерівностей, рівнянь; 

 теоретичні положення про функціональну залежність між 

величинами: методика аналізу властивостей функцій; 

 теоретичні основи вивчення елементів геометрії: методика 

вивчення планіметричних фігур; методика вивчення властивостей 

стереометричних фігур; 

 теоретичні основи раціональних чисел та їх властивості: методика 

навчання частин та дробів, порівняння дробів, розв'язування задач на 

знаходження дробу від числа і числа за його дробом; 



 теоретичні положення про адитивно-скалярні величини: методика 

вивчення довжини, маси, часу, площі, місткості; 

 теоретичні основи задачі: методика роботи над простими та 

складеними задачами; 

 елементи теорії математичної логіки: методика опрацювання з 

задачами з логічним навантаженням; 

 основні вимоги до математичної підготовки учнів за класами та 

критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів; 

 основні програмні засоби навчання математики: підручники, 

навчальні посібники, ІКТ, креслярські інструменти, тощо; 

 методи та прийоми навчання математики; 

 основні форми організації навчального процесу з математики. 

уміти: 

 чітко і правильно користуватися математичними поняттями, 

математичною символікою, мовою: 

 планувати процес навчання математики в початкових класах (вибір 

навчального матеріалу, відповідних форм, методів, прийомів і засобів 

навчання тощо) і здійснювати його; 

 планувати структуру уроку математики в залежності від мети 

уроку; 

 складати план-конспект уроку математики; 

 застосовувати на уроках математики підручники, ілюстративні 

таблиці, дидактичний матеріал, електронні посібники; 

 проводити позакласні заходи, гурткові заняття математичного 

змісту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години / 6 

кредитів ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Загальні питання. 

Предмет і завдання методики початкового навчання математики. 

Становлення методики навчання математики як науки. Зв'язок методики з 

іншими науками: математикою, віковою психологією, дидактикою, 

методикою математики середньої школи тощо 

Місце початкового курсу в системі шкільного курсу математики. 

Побудова початкового курсу математики. Взаємозв’язок вивчення 



арифметичного, алгебраїчного та геометричного матеріалу; зв’язок вивчення 

елементів теорії з формуванням умінь та навичок. Практична спрямованість 

курсу. 

Математична підготовка та наступність між дитячим садком та 

початковою школою: спадкоємність в навчанні математики між 1-4 класами 

та V-VI класами. 

Організація навчання, методи і засоби навчання математики в 

початкових класах. Урок математики і його особливості. Система уроків. 

Вимоги до сучасного уроку. Особливості проведення уроку математики з 

дітьми шестирічного віку. Використання ігрових форм. Підготовка вчителя 

до уроку. Відбір змісту, добір методів, засобів та організаційних форм 

навчання (індивідуальних, групових, колективних) в залежності від 

навчальних, виховних та розвиваючих задач даного уроку. Перевірка та 

оцінювання знань, умінь і навичок. Вимоги до ведення зошитів. Домашнє 

завдання: організація, керівництво і контроль. 

Використання різноманітних методів в навчанні математики, в тому 

числі ігор. Зв’язок методів навчання з цілями, змістом та організаційними 

формами навчання. 

Оснащення учбового процесу. 

Комплекс учбово-методичних посібників для вчителя та учнів, їх 

призначення, особливості і методика використання. Підручник математики 

для початкових класів, особливості його змісту, побудови, оформлення, 

зокрема, для дітей шестирічного віку. Інструменти, моделі, прибори, таблиці, 

технічні засоби навчання на уроках математики. 

Особливості навчання математики в малокомплектній школі. 

Особливості організації навчання математики в малокомплектній 

школі. Урок математики: його місце в розкладі, сполучення з іншими 

уроками, особливості побудови з урахуванням навчання дітей шестирічного 

віку. 



Особливості керівництва самостійною роботою учнів на уроках 

математики в малокомплектній школі. 

Часткові питання навчання математиків початкових класах 

загальноосвітньої школи. 

Методика навчання нумерації цілих невід’ємних чисел та 

арифметичних лій над ними. 

Різноманітні методичні підходи до формування поняття натурального 

числа і нуля.  

Підготовчий період та його особливості у зв’язку з навчанням 

шестирічних дітей. 

Методика вивчення чисел за концентрами. Методика вивчення 

нумерації чисел першого десятка. Особливості десяткової системи числення. 

Методика ознайомлення з діями додавання та віднімання. Формування 

обчислювальних навичок складання та вивчення таблиць додавання та 

відповідних випадків віднімання. 

Методика вивчення нумерації чисел в межах сотні. Ознайомлення з 

діями множення і ділення. Вивчення властивостей арифметичних дій, зв’язку 

між компонентами і результатами арифметичних дій. Перевірка виконання 

арифметичних дій. Формування обчислювання навичок. Складання та 

вивчення таблиць множення і відповідних випадків ділення. Вивчення 

прийомів усних обчислень. Вивчення правил порядку арифметичних дій. 

 

Змістовий модуль 2 

Вивчення нумерації чисел в межах тисячі. Формування 

обчислювальних навичок та прийомів усних обчислень. Вивчення алгоритмів 

письмових дій додавання, віднімання, множення та ділення. 

Вивчення нумерації багатоцифрових чисел та алгоритмів письмового 

додавання, віднімання, множення, ділення. Узагальнення цілих невід’ємних 

чисел та арифметичних дій з ними.  

 



Змістовий модуль 3 

Методика навчання розв’язку текстових сюжетних задач. Функції 

текстових задач в навчанні молодших школярів. Система текстових задач в 

курсі математики початкових класів. Загальні прийоми роботи над задачами 

різних видів. Методика навчання розв’язку простих та складених задач.  

 

Змістовий модуль 4 

Методика вивчення важливіших величин. Величини, які вивчають в 

курсі математики початкових класів: довжина, площа, місткість, маса, ціна, 

вартість, час, швидкість. Методика вивчення кожної із величин: 

ознайомлення, засоби вимірювання, одиниці величин та їх співвідношення та 

дії з ними. Вивчення взаємозв’язку між пропорційними величинами (ціна, 

вартість, кількість, швидкість, час, відстань та ін.). 

Методика вивчення алгебраїчного матеріалу. Методика вивчення 

числових виразів та виразів, які містять в собі зміну. Методика вивчення 

числових рівностей які містять змінну (в тому числі і рівнянь). Вивчення 

правил порядку арифметичних дій. 

Методика вивчення геометричного матеріалу. Методика ознайомлення 

учнів з геометричними фігурами (точкою, відрізком, променем, хвилястою, 

ламаною та прямою лінією, кутами, многокутниками, колом, кругом, 

радіусом, діаметром, хордою, сектором і сегментом) та їх найпростішими 

властивостями.  

Елементарні геометричні побудови. Позначення фігур. Розвиток 

просторових уявлень учнів. Розв’язок задач на розпізнавання фігур, поділ 

фігур на частини та складання фігур за поданими частинами. Розв’язування 

задач на обчислення периметру та площі геометричних фігур. Пропедевтика 

питань із стереометрії. 

Методика ознайомлення з дробами. Система вивчення дробів. 

Ознайомлення з поняттям дробу. Порівняння дробів. Розв'язок задач на 



знаходження частки числа та числа за його часткою, на знаходження дробу 

числа.  

Робота з даними. Ознайомлення молодших школярів на практичному 

рівні зі способами подання інформації, вчити читати, розуміти, знаходити, 

аналізувати інформацію подану у різний спосіб, використовувати дані для 

розв'язування практично зорієнтованих задач. 
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