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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників
Денна форма навчання

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, освітній
ступінь
Галузь знань 01 «Освіта»
Спеціальність 013
«Початкова освіта»

Кількість годин/кредитів
108/3
Освітня програма
«Початкова освіта»
ІНДЗ: немає
Заочна форма навчання
на базі повної середньої
освіти

бакалавр
Галузь знань 01 «Освіта»
Спеціальність 013
«Початкова освіта»

Кількість годин/кредитів
Освітня програма
108/3
«Початкова освіта»
бакалавр
ІНДЗ: немає

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання: 4
Семестр: 8
Лекції:
Практичні (семінарські): 40 год.
Лабораторні: Індивідуальні: -34 год.
Самостійна робота: 34 год.
Консультації: Форми контролю: залік
Вибіркова
Рік навчання: 5
Семестр: 9
Лекції:Практичні (семінарські):14 год.
Лабораторні: Індивідуальні: - 46 год.
Самостійна робота: 48 год.
Консультації: Форми контролю: залік

Заочна форма навчання
на базі ОКР «молодший
спеціаліст»

Галузь знань 01 «Освіта»

Вибіркова

Спеціальність 013
«Початкова освіта»

Рік навчання: 2

Кількість годин/кредитів
Освітня програма
90/3
«Початкова освіта»
бакалавр
ІНДЗ: немає

Семестри: 2
Лекції:Практичні (семінарські):10 год.
Лабораторні: Індивідуальні: Самостійна робота: 74 год.
Консультації: - 6 год
Форми контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ

У початкових класах подаються базові знання, формуються основи
умінь та навичок. Саме тому підготовка висококваліфікованих вчителів
початкових класів є надзвичайно важливою. Сучасний педагог повинен знати
методику розв’язування математичних задач та вміти застосовувати її на
практиці.
Особливої ваги вміння учнів розв’язувати математичні задачі набуло у
наш час. Так, у програмі з математики для 1-4 класів загальноосвітньої
школи відзначається, що навчання математики забезпечує формування у
молодших школярів ключових компетентностей, з-поміж яких основною є
«уміння вчитися». Під час вивчення змістової лінії «Сюжетні задачі» вказано,
що вони виступають важливим засобом ілюстрації і конкретизації
навчального

матеріалу;

розвитку

пізнавальних

процесів,

оволодіння

прийомами розумової діяльності; виховання вольових якостей, естетичних
почуттів; розвитку вміння будувати судження, робити висновки; формування
в учнів мотивації їхньої навчальної діяльності, інтересу та здатності до цієї
діяльності. Сюжетні задачі, особливо практично зорієнтовані, забезпечують
зв’язок математики із реальним життям дитини, виявлення учнем своєї
компетентності. Уміння розв’язувати задачі є показником навченості й
научуваності, здатності до самостійної навчальної діяльності.
Тому, основними завданнями курсу є

підготовка студентів до

майбутньої роботи в початковій школі, засвоєння ними як теоретичних, так і
практичних знань, вмінь та навичок, ознайомлення з новими методичними
підходами, які дозволять ефективно навчати учнів початкових класів
розв’язувати задачі.

3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Результатами вивчення дисципліни є набуття студентами суспільно
визнаного рівня знань, умінь, навичок, ставлень у сфері математичної освіти.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 Властивості арифметичних дій. Методику їх навчання у початкових
класах.
 Властивості рівнянь та нерівностей. Методику їх навчання у
початкових класах.
 Способи швидкого виконання арифметичних обчислень.
 Нетрадиційні способи виконання арифметичних обчислень.
 Види простих та складених задач.
 Способи розв'язання простих і складених задач.
 Методику навчання розв'язування задач у початковій школі.
 Основні метричні величини та їх взаємозв'язки.
 Історію походження назв геометричних понять.
 Способи виконання вимірювань.
 Способи виконання геометричних побудов.
 Способи та методи розв'язання геометричних задач.
 Методику їх викладання геометрії у початкових класах.
 Способи виконання наближених обчислень. Їх використання у 1-4
класах.
Студенти повинні вміти:
 Використовувати властивості арифметичних дій під час виконання
обчислень
 Застосовувати на практиці властивості рівнянь та нерівностей.
 Використовувати способи швидкого виконання арифметичних
обчислень.
 Виконувати нетрадиційні способи виконання арифметичних обчислень.
 Вміти складати прості та складені задачі різних видів.
Використовувати різні способи їх розв'язання.
 Вміти виконувати геометричні вимірювання та побудови.
 Розв'язувати задачі геометричного змісту.
 Вміти складати та розв'язувати задачі з логічним навантаженням.
 Виконувати наближені обчислення.

Самостійно опрацьовувати матеріал для підготовки власних занять

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ
Денна форма навчання
Кількість годин

Назви змістових модулів і тем
1

у тому числі
Усього

2

Лек.

Практ.

Лаб.

Інд.роб.

3

4

5

6

Сам.
робота

7

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики опрацювання задач. Прості задачі
Тема 1.

Класифікація

простих

задач
Тема 2.
Задачі
на
розкриття
конкретного змісту арифметичної дії
Тема 3. Задачі на знаходження
невідомого компонента
Тема 4. Задачі, пов’язані з поняттям
різницевого і кратного відношення двох
чисел
Тема 5. Окремі види простих задач
Модульна контрольна робота № 1
Разом за змістовим модулем 1

4

2

4

2

6

2

2

2

6

2

2

2

2

2

8

8

6
2
2
2
28
12
Змістовий модуль 2. Складені задачі

Тема 6. Ознайомлення з поняттям
«складена задача»
Тема 7.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 2 класі
Тема 8.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 3 класі
Тема 9.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 4 класі
Тема 10 Пропедевтика алгебраїчного,
геометричного матеріалу і задачах 3
класу
Тема 11. Задачі з буквенними даними
Тема 12. Задачі з геометричним змістом
Тема13. Методики розв’язування задач
на рух
Тема14. Методики розв’язування задач
на
знаходження
четвертого
пропорційного
Тема15. Методики розв’язування задач
на спільну роботу
Тема16. Методики розв’язування задач
з дробами
Тема17. Методики розв’язування задач
підвищеної складності
Тема18. Використання позакласної
роботи
для
навчання учнів
розв’язувати задачі
Модульна контрольна робота № 2
Разом за змістовим модулем 1
Всього

2
2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6
6

2
2

2
2

2
2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

2
80
108

2
28
40

26
34

26
34

-

Заочна форма навчання на базі повної середньої освіти
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

1

у тому числі
Усього
2

Лек.

Практ.

Лаб.

Інд
роб.

Сам.
робота

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики опрацювання задач. Прості задачі
Тема 1.

Класифікація

простих

задач

18

Тема 2.
Задачі
на
розкриття
конкретного змісту арифметичної дії
Тема 3.
Задачі на
знаходження
невідомого компонента
Тема 4. Задачі, пов’язані з поняттям
різницевого і кратного відношення двох
чисел
Тема 5. Окремі види простих задач
Разом за змістовим модулем 1

2

8

8

8

8

16

16

6

8

6

6

6

6

6

6

2

6

6

10
14

30
46

32
48

2

18

36
4
Змістовий модуль 2. Складені задачі

Тема 6. Ознайомлення з поняттям
«складена задача»
Тема 7.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 2 класі
Тема 8.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 3 класі
Тема 9.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 4 класі
Тема 10 Пропедевтика алгебраїчного,
геометричного матеріалу і задачах 3
класу
Тема 11. Задачі з буквенними даними
Тема 12. Задачі з геометричним змістом
Тема13. Методики розв’язування задач
на рух
Тема14. Методики розв’язування задач
на
знаходження
четвертого
пропорційного
Тема15. Методики розв’язування задач
на спільну роботу
Тема16. Методики розв’язування задач
з дробами
Тема17. Методики розв’язування задач
підвищеної складності
Тема18. Використання позакласної
роботи
для
навчання учнів
розв’язувати задачі
залік
Разом за змістовим модулем 2
Всього

2

16

2

14

2

14

2

14

14

72
108

-

Заочна форма навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст»
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

1

у тому числі
Усього
2

Лек.

Практ.

Лаб.

Конс.

Сам.
робота

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики опрацювання задач. Прості задачі
Тема 1.

Класифікація

простих

задач

5
13

Тема 2.
Задачі
на
розкриття
конкретного змісту арифметичної дії
Тема 3.
Задачі на
знаходження
невідомого компонента
Тема 4. Задачі, пов’язані з поняттям
різницевого і кратного відношення двох
чисел
Тема 5. Окремі види простих задач
Разом за змістовим модулем 1

2

13

1
5
2

20
5
5
5

2
37

1

5
5

Тема 10 Пропедевтика алгебраїчного,
геометричного матеріалу і задачах 3
класу
Тема 11. Задачі з буквенними даними
ема 12. Задачі з геометричним змістом
Тема13. Методики розв’язування задач
на рух
Тема14. Методики розв’язування задач
на
знаходження
четвертого
пропорційного
Тема15. Методики розв’язування задач
на спільну роботу
Тема16. Методики розв’язування задач
з дробами
Тема17. Методики розв’язування задач
підвищеної складності
Тема18. Використання позакласної
роботи
для
навчання учнів
розв’язувати задачі
залік
Разом за змістовим модулем 2
Всього

5
5

2

26
4
Змістовий модуль 2. Складені задачі

Тема 6. Ознайомлення з поняттям
«складена задача»
Тема 7.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 2 класі
Тема 8.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 3 класі
Тема 9.
Методика
навчання
розв’язуванню складених задач 4 класі

1

9

4
2

15

1

4
4
4

2

20

2
4

74
90

-

6
10

4
6

54
74

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Класифікація складених задач
2. Діяльність з розв’язування задач
3. Сутність процесу розв’язування задач
4. Зовнішня структура процесу розв’язування задач
5. Психологічна структура діяльності з розв’язування задач
6. Уміння розв’язувати задачі. Види умінь
7. Навчання розв’язування задач з точки зору розвивального навчання
8. Система Л.В. Занкова
9. Система Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова
10.Система „Школа 2100”
11.Диференціація у навчанні молодших школярів розв’язування сюжетних
математичних задач
12.Вікові й індивідуальні відмінності молодших школярів при
розв’язуванні задач
13.Напрями у диференціації навчання розв’язування задач
14.Процес формування умінь розв’язувати задачі з точки зору
діяльнісного підходу
15.Вимоги до процесу формування розумових дій, які забезпечують
високу ефективність навчання вмінням та навичкам
16.Теорія поетапного формування розумових дій і понять (за
П.Я.Гальперіним)
17.Застосування змістовних узагальнень при навчанні розв’язувати задачі
18.Операційний склад загального уміння розв’язувати задачі та уміння
розв’язувати задачі певних видів
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Індивідуальні науково-дослідні завдання не передбачені

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Розподіл балів для денної форми навчання
Модульний
Поточний контроль
контроль
(мах = 40 балів)
(мах = 60 балів)
Змістовий
модуль 1

8

Модуль 1
Змістовий
модуль 2

32

Загальна
кількість
балів

Модуль 2
МКР 1

МКР 2

10

50

100

Критерії поточного тематичного оцінювання студента
Загальне оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу
«Методика навчання освітньої галузі "Математика"» здійснюється за 100бальною шкалою. Воно включає поточне оцінювання студента за кожен
модуль (згідно розподілу кількості балів по змістових модулях), оцінку за
ІНДЗ (тільки для денної форми навчання), підсумкову за МКР (або оцінку за
екзамен).
МКР проводяться у формі письмової роботи (відкриті тести).
Критерії оцінки студента (підсумковий контроль)
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку
Максимальна кількість балів, що може бути отримана студентами – 60.
У випадку проведення підсумкового контролю загальна кількість балів
складається із суми балів за виконання практичних завдань, балів набраних
за ІНДЗ (для денної форми навчання) та кількості балів набраних студентом
на заліку.
При визначенні кількості балів за екзамен викладач керується такими
критеріями:
60 (максимальна кількість) балів ставиться у тому випадку, коли
студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності, вирішує складні проблемні завдання, вміє ставити і
розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію,
вирішує складні проблемні завдання, самостійно виконує науководослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та
письмовій формі; розвиває свої обдаровання і нахили, самостійно виконує
100% від загальної практичних завдань.
50–59 балів ставиться, коли студент виявляє знання і розуміння
основних положень навчального матеріалу, може робити часткові висновки;
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює
понад 80% навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну
думку щодо теми, вміє застосовувати знання при розв’язуванні задач за

зразком; користується додатковими джерелами, виконує не менше 90% від
загальної кількості практичних завдань.
40–49 балів ставиться, коли студент виявляє знання і розуміння
основних положень навчального матеріалу, з допомогою викладача може
робити часткові висновки; відповідь його правильна, але недостатньо
осмислена; самостійно відтворює понад 70% навчального матеріалу;
відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє
застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується
додатковими джерелами, виконує не менше 75% від загальної кількості
практичних завдань.
20–39 балів ставиться, коли студент має початковий рівень знань; знає
половину навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до
тексту підручника або пояснень викладача, повторити за зразком певну
операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, із допомогою
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтується у
поняттях; має фрагментарні навички в роботі з підручником; самостійне
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен
давати відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до
навчального матеріалу, виконує до 45% від загальної кількості практичних
завдань.
5–20 балів ставиться тоді, коли студент відтворює менш як половину
навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні
завдання, здатен усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні
уявлення про роботу з джерелами, не мас сформованих умінь та навичок;
виконує 30% від загальної практичних завдань.
1–4 балів ставиться студенту, коли він може розрізняти об’єкт
вивчення і відтворити деякі його елементи; мало усвідомлює мету навчальнопізнавальної діяльності; виконує не більш як 20% від загальної кількості
практичних завдань.
Кількість балів зменшується відповідно до проценту виконання
практичних завдань або при відповідях на заліку.
Шкала оцінювання
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89

Оцінка
для екзамену
Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

для заліку

Незадовільно

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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9. ПИТАНННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Класифікація простих задач
2. Задачі на розкриття конкретного змісту арифметичної дії
3. Задачі на знаходження невідомого компонента
4. Задачі, пов’язані з поняттям різницевого і кратного відношення двох
чисел
5. Окремі види простих задач
6. Ознайомлення з поняттям «складена задача»
7. Методика навчання розв’язуванню складених задач 2 класі
8. Методика навчання розв’язуванню складених задач 3 класі
9. Методика навчання розв’язуванню складених задач 4 класі
10 Пропедевтика алгебраїчного, геометричного матеріалу і задачах 3 класу
11. Задачі з буквенними даними
12. Задачі з геометричним змістом
13. Методики розв’язування задач на рух
14.

Методики

розв’язування

задач

на

знаходження

четвертого

пропорційного
15. Методики розв’язування задач на спільну роботу
16. Методики розв’язування задач з дробами
17. Методики розв’язування задач підвищеної складності
18. Використання позакласної роботи для навчання учнів розв’язувати
задачі

