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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна  

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

22 4 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

2 2 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:іспит - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота:  

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни є: процес формування елементарних 

математичних уявлень дітей дошкільного віку. 

 
Метою є сформувати професійну компетентність студентів з керівництва логіко-

математичним розвитком дошкільників.  

 
Передумови для вивчення дисципліни педагогіка , психологія  

 
Міждисциплінарні зв’язки дошкільна педагогіка, дитяча психологія, вікова 

фізіологія, фахові методики дошкільної освіти. 

 

Основними завданнями дисципліни є:  

– опанування науково-теоретичних та психологічних основ методики формування 

елементарних математичних уявлень у дітей;  

- засвоєння студентами знань, умінь і навичок організації та проведення роботи з 

формування елементарних математичних уявлень у різних вікових групах 

дошкільного навчального закладу;  

– уміння вести роботу з батьками, вчителями шкіл;  

– здійснювати наступність у формуванні елементарних математичних уявлень у 

дітей.  

– оволодіння методикою науково-методичної та науково-дослідницької роботи з 

актуальних проблем курсу. 

 



 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми «Дошкільна освіта ». 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шифр   

Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК 3 Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей  

дошкільного віку. 

ФК 8 Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення та 

свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

Програмні результати навчання 

ПРН 3 Володіти інформаційною культурою, вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

ПРН 7 Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

ПРН 8 Вміти застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

ПРН 11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання навчальних та 

професійних завдань. 

ПРН 14 Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку. 

ПРН 17 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку 

на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід 

українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПРН 18 Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПРН 20 Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його 

перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб'єкта педагогічної праці. 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 
відповідальність 

ЗК 3 ПРН 7  ПРН 20 ПРН 3 

ЗК 5  ПРН 11  ПРН 20 

ЗК 7 ПРН 7 ПРН 8   



 

ЗК 8  ПРН 8  ПРН 20 

ФК 1 ПРН 17 ПРН 18 ПРН 20  

ФК 3 ПРН 17 ПРН 18, ПРН 14 ПРН 11 ПРН 3 

ФК 8 ПРН 17 ПРН 18, ПРН 14 ПРН 20  

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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Тема 1. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень і понять у дітей 
дошкільного віку 

1. 1.1. Теоретичні основи курсу «Теорія та 

методика формування елементарних 

математичних уявлень» 

8 2 2    4 8 2     6 

2. 1.2. Значення навчання елементам математики в 

дошкільних навчальних закладах. 
6  2    4 6      6 

3. 1.3. Теоретичні основи формування 

елементарних математичних уявлень. 
8 2     6 8      8 

Усього за темою 1 22 4 4    14 22 2     20 

Тема 2. Дидактичні основи і організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у 
дітей дошкільного віку. 

4. 2.1.. Загальнодидактичні принципи навчання 

основ математики. 
6 2     4 6      6 

5. 2.2. Методи і прийоми навчання математики в 

дошкільному навчальному закладі. 
8 2 2    4 8      8 

6. 2.3. Організація роботи з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку. 

6  2    4 6  2    4 

Усього за темою 2 20 4 4    12 20  2    18 

Тема 3. Методика навчання дітей дошкільного віку елементам математики в ЗДО 
7. 3.1. Розвиток в дітей первинних математичних 

знань про множину, число й лічбу. 
8 2     6 8 2     6 

8. 3.2. Формування в дітей уявлень про величину 

предметів та їх вимірювання. 
6  2    4 6      6 

9. 3.3.. Формування в дітей-дошкільників уявлень 

про форму предметів. 
6 2 2    2 6      6 

10. 3.4. Формування просторових уявлень у 

дошкільників. 
6  2    4 6      6 

11. 3.5. Формування в дітей дошкільного віку 

уявлень про час. 
8 2 2    4 8  2    6 

Усього за темою 3 34 6 8    20 34 2 2    30 

Тема 4. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 

12. 4.1. Розвиток лічильної діяльності у дітей 

дошкільного віку.  
6 2     4 6      6 

13. 4.2. Методика ознайомлення дітей з 

арифметичними задачами та прикладами. 
8 2 2    4 8      8 

14. 4.3. Значення логіко-математичних ігор у 

формуванні математичної компетенції у дитина 
6  2    4 6      6 

Усього за темою 4 20 4 4    12 20      20 



 

Тема 5. Організаційно-методична робота з формування елементарних математичних уявлень у дітей 
дошкільного віку в ЗДО. 

15 5.1.Планування роботи з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку 

8 2 2    4 8      8 

Усього за темою 5 8 2 2    4 8      8 

Тема 6. Наступність в роботі ЗДО і школи у формуванні елементарних математичних уявлень 
16. 6.1. Наступність в роботі ЗДО і школи у 

формуванні елементарних математичних 

уявлень. 

8 2     6 8      8 

17. 6.2. Зв'язок ЗДО і сім’ї у роботі з формування 
елементарних математичних уявлень у дітей. 

6  2    4 6  2    4 

Усього за темою 6 14 2 2    10 14  2    12 

Консультація до екзамену 2    2   2    2   

Разом: 120 22 24  2  72 120 4 6  2  108 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень і 

понять у дітей дошкільного віку  

Теоретичні основи курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних 

уявлень в дітей дошкільного віку».  

Предмет і завдання курсу. Актуальність курсу. Зв’язок методики з іншими науками. 

Завдання курсу: формування системи елементарних математичних уявлень та початкових 

математичних понять, формування математичного мислення і окремих логічних структур 

необхідних для оволодіння математикою в школі і загального розумового розвитку, формування 

початкових форм навчальної діяльності, розвиток словника дітей.  

Значення та завдання формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку. Значення навчання елементам математики в дошкільних навчальних закладах. 

Роль математичних знань у всебічному розвитку дошкільників. Становлення методики як науки. 

Сутність монографічного методу, його характеристика. Особливості обчислювального методу, 

його характеристика. Етапи розвитку методики  

Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень. Історія розвитку 

натурального числа. Усвідомлення дошкільниками кількісного складу групи предметів (за 

дослідженнями Г. Костюка, А. Леушиної). Роль різних аналізаторів у формуванні уявлень про 

множину. Загальні дидактичні принципи в навчанні дітей елементарним математичним 

уявленням.  

Тема 2. Дидактичні основи і організація роботи з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку.  

Загальнодидактичні принципи навчання основ математики. Основні вихідні положення. 

Принцип розвиваючого навчання. Принцип свідомості й активності. Принцип систематичності й 

послідовності. Принцип індивідуального підходу. Принцип наочності. Місце і значення 

наочного матеріалу у навчанні математики.  

Методи і прийоми навчання математики в дошкільному навчальному закладі. 

Класифікація методів. Характеристика словесних методів (розповідь вихователя, пояснення, 

бесіда, словесні дидактичні ігри); наочні (демонстрація об’єктів, картин, спостереження, розгляд 

картин, таблиць, моделей); практичні методи (вправи, дидактичні ігри, досліди). Методичні 

прийоми в навчанні вирішенню арифметичних задач та прикладів.  

Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку. Заняття – основна форма навчання дітей початкових математичних понять. 

Ігри з правилами – важливий засіб навчання дітей початкових математичних знань. 



 

Спостереження – форма організації з формування початкових математичних понять. 

Індивідуальна робота з формування початкових математичних понять у дітей дошкільного віку.  

Тема 3. Методика навчання дітей дошкільного віку елементам математики в ЗДО  

Розвиток в дітей первинних математичних знань про множину, число й лічбу. Розвиток 

уявлень про число, методика навчання лічбі в різних вікових групах. Навчання кількісної лічби. 

Особливості ознайомлення з обчислювальною діяльністю. Ознайомлення з цифрами, знаками. 

Склад числа з одиниць, двох менших чисел. Порядкова лічба. Натуральний ряд чисел, їх 

взаємозалежність. Особливості навчання дітей розв’язування задач та прикладів. Види 

арифметичних задач. Етапи в навчання розв’язування задач. Методичні прийоми в навчанні 

вирішенню арифметичних задач та прикладів. Проблема розвитку числових уявлень в дітей 

дошкільного віку. Пізнання дітьми відношень «багато» – «один», «багато» – «мало», «порівно». 

Встановлення взаємно-однозначної відповідності між елементами множин, формування уявлень 

про рівність, нерівність множин. Вплив просторовоякісних особливостей предметів на 

сприймання дітьми множин. Операції з множинами: об’єднання вилучення, групування. 

Способи порівняння множин. Методика проведення занять  

 Формування в дітей уявлень про величину предметів та їх вимірювання. Поняття про 

величину. Особливості сприймання величини дітьми дошкільного віку. Завдання ознайомлення 

дошкільників з величиною предметів. Методи і прийоми формування уявлень про величину 

предметів в різних вікових групах. Особливості навчання дітей елементам навчальної 

діяльності.  

 Формування в дітей-дошкільників уявлень про форму предметів. Методика формування 

уявлень про форму предметів та геометричні фігури в різних вікових групах. Поняття про 

форму предметів. Особливості сприймання форм предметів та геометричних фігур дітьми 

раннього та дошкільного віку. Завдання по ознайомленню дітей з формою предметів та 

геометричними фігурами. Методика ознайомлення дітей з формою предметів та геометричними 

фігурами в різних вікових групах.  

Формування просторових уявлень у дошкільників. Поняття про простір і просторові 

орієнтири. Особливості сприймання простору дітьми раннього та дошкільного віку. Завдання 

формування у дітей уявлень про простір. Методика формування просторових уявлень у дітей 

різних вікових груп.  

Формування в дітей дошкільного віку уявлень про час. Час і його особливості. Завдання з 

навчання дітей орієнтування в часі та формування часових уявлень у дітей дошкільного віку. 

Методика формування часових уявлень у дітей дошкільного віку та орієнтування їх у часі.  

Тема 4. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.  

Розвиток лічильної діяльності у дітей дошкільного віку. Лічба з участю різних аналізаторів 

(зорового, слухового, тактильного, рухового). Відтворення множин за названим числом. Вправи 

пов’язані з лічильною діяльністю, які є основним компонентом кожного заняття з математики. 

Методика поступового розвитку лічильної діяльності четвертого, п’ятого, шостого років життя.  

Методика ознайомлення дітей з арифметичними задачами та прикладами. Арифметична 

задача – найпростіша математична форма відображення реальних ситуацій, які водночас близькі 

й зрозумілі дітям і з якими вони щодня стикаються. Навчання обчислювальній діяльності 

(ознайомлення із структурою арифметичної задачі на основі задач-драматизацій). Послідовність 

навчальної роботи щодо ознайомлення дітей з розв’язуванням арифметичних задач різних типів: 

знаходження суми й остачі; збільшення й зменшення числа на кілька одиниць, на різницеве 

порівняння чисел.  

Значення логіко-математичних ігор у формуванні математичної компетенції у дитина-

дошкільника. Види ігор. Значення логіко-математичних ігор в розумовому розвитку дитини-

дошкільника. Погляди сучасних учених на значення гри як засобу формування математичних 

здібностей дитини-дошкільника. Види інтелектуальних ігор та їхня характеристика. 



 

Тема 5. Організаційно-методична робота з формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО.  

Планування та облік роботи з розвитку математичних уявлень в дітей у закладі дошкільної 

освіти. Аналіз заняття з формування початкових математичних понять у дітей в ЗДО. Вивчення 

засвоєння початкових математичних знань і вмінь у дітей різних вікових груп ЗДО. Показники 

засвоєння знань. 

Тема 6. Наступність в роботі ЗДО і школи та взаємодія з сім'єю.  

Наступність в роботі ЗДО і школи та взаємодія з сім'єю. Вимоги сучасної початкової 

школи до математичної підготовки дітей у ЗДО. Наступність у змісті і методах навчання 

математики. Форми організації наступності в роботі школи та ЗДО. Показники готовності дітей 

до навчання математики у 1-му класі. Причини неуспішності учнів 1-го класу. Типові помилки і 

причини, які їх породжують.  

Значення спільної роботи ЗДО і сім’ї з формування елементарних математичних уявлень у 

дітей. Форми роботи ЗДО із сім’єю з питань математичного розвитку дітей. Зміст занять і бесід 

батьків з дітьми. 

5.2. Тематика семінарських занять. 
№ 

з/п 
Тематика семінарських занять. 

денна заочна 

1.  Теоретичні основи курсу «Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень» 

2  

2.  Значення навчання елементам математики в дошкільних навчальних 

закладах. 

2  

3.   Методи і прийоми навчання математики в дошкільному навчальному 

закладі. 

2  

4.  Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку. 

2 2 

5.  Формування в дітей уявлень про величину предметів та їх вимірювання. 2  

6.  Формування в дітей-дошкільників уявлень про форму предметів. 2  

7.  Формування просторових уявлень у дошкільників. 2  

8.  Формування в дітей дошкільного віку уявлень про час. 2 2 

9.  Методика ознайомлення дітей з арифметичними задачами та 

прикладами. 
2  

10.  Значення логіко-математичних ігор у формуванні математичної 

компетенції у дитина 
2  

11.  Планування роботи з формування елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку 
2  

12.  Зв'язок ЗДО і сім’ї у роботі з формування елементарних математичних 

уявлень у дітей. 
2 2 

Усього 24 6 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 
Форми звітності 

денна заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20 Відповіді на практичних заняттях, 

конспекти лекцій 

2. Підготовка до семенарських занять. 24 24 Розв’язання завдань до 

самостійного опрацювання.  

3 Підготовка  до проміжного 4 - Написання модульної 



 

контролю контрольної роботи 

4 Робота з Інтернет-ресурсами. 6 10  

5 Виконання індивідуальних завдань. 4 10 Наявність робіт 

6 Опрацювання тем, винесених на 

самостійну підго товку , в т.ч. 

конспектування за заданим планом. 

12 20 Конспект опрацьованих тем 

7 Анотування наукових статей за 

дисципліною 
4 4 Анотації статей 

 Реферування наукових статей за 

дисципліною 
4 4 Реферати статей 

 Підготовка індивідуального завдання 8 16 Індивідуальне завдання 

 Разом 72 108  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

1. Підготувати картотеку книг, статей, які можна використати у своїй роботі з формування 

елементарних математичних уявлень у дітей (при можливості принести найцікавіші посібники 

на пару та презентувати їх, або зробити досьє на книгу (див. зразок).  

2. Підготувати слайд презентацію, зміст якої докладно характеризує дослідження сучасних 

вітчизняних методистів (можна об’єднатися в підгрупу 2-3 студента).  

3. Підготувати реферативне дослідження «Погляди вчених на розвиток математичних 

здібностей дошкільників» (з наочністю: схеми, таблиці, презентації, тощо).  

3. Твір – роздум на тему: «Необхідність формування елементарних математичних уявлень 

у дітей. Розкрийте умови підвищення її ефективності».  

4. Скласти схему взаємозв’язку формування елементарних математичних уявлень у дітей з 

іншими дисциплінами.  

5. Підготувати картотеку книг, статей, які можна використати у своїй роботі при 

формуванні елементарних математичних уявлень у дітей.  

6. Підготувати слайд презентацію, зміст якої докладно характеризує дослідження сучасних 

вітчизняних методистів.  

7. Підготувати реферативне дослідження «Погляди вчених на розвиток математичних 

здібностей дошкільників».  

8. Твір – роздум на тему: «Роль сприйняття у математичному розвитку дошкільників».  

9. Перевірити за допомогою словників сутність понять: математичний розвиток, сенсорний 

розвиток, принцип, метод, форми організації навчання та інші терміни математичного змісту.  

10. Написати короткі повідомлення про сутність і специфіку методів навчання математики 

в дошкільному навчальному закладі.  

11. Охарактеризуйте основні завдання навчання математики в закладі дошкільної освіти.  

12. Проілюструйте принципи: доступності, послідовності та систематичності прикладами.  

13. Скласти схему «Методи і прийоми навчання математики у закладі дошкільної освіти».  

14. Розробити консультації для вихователів «Методи і прийоми навчання математики у 

дошкільному закладі». 

 15. Підготувати презентацію «Використання дидактичного матеріалу у формуванні у дітей 

елементарних математичних уявлень».  

14. Презентуйте ігри, які використовуються у ЗДО для формування елементарних 

математичних уявлень.  

15. Розробити рекомендації для батьків стосовно організації математичних ігор з дітьми 

вдома.  

16. Порівняти програмові вимоги з математики у дітей 4, 3, 5,6 років життя.  

17. Підібрати ігри з формування у дошкільників уявлень про величину. 

 18. Підібрати ігри з формування у дошкільників уявлень про форму.  



 

19. Розробити ігри з формування часових уявлень в різних вікових групах.  

20. Підготувати консультацію «Народні способи вимірювання предметів».  

21. Розробити конспекти занять з формування просторових уявлень в різних вікових 

групах.  

22. Розробити конспекти занять з формування часових уявлень в різних вікових групах.  

23. Розробити казки, які допомогли б сформувати у дітей уявлення про величину.  

24. Проаналізувати плани вихователів з метою зясування стану роботи з формування 

елементарних математичних уявлень.  

25. Розробити перспективне планування з означеної теми.  

26. Розробити діагностувальні методики з метою з’ясування рівня засвоєння дітьми 

елементарних математичних уявлень. 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Підготовка конспектів, опорних схем.  

2. Підготовка рефератів.  

3. Підготовка мультимедійних презентацій. 

 4. Підготовка конспектів занять, дидактичних ігор.  

5. Виготовлення наочності.  

6. Створення та презентація власних творчих проектів. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та 

самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Кожен вид роботи фіксується у 

відповідній графі журналу академічної групи з обов’язковим позначенням виду роботи та дати 

проведення. У кожній клітинці академічного журналу зазначається лише одна оцінка. У разі 

пропуску заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку н/. Студент який з 

поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах 

поточного контролю та виконати індивідуальне завдання й самостійну роботу, має право на 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання, але до початку 

екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Після 

завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал , що переводиться у 

100-бальну шкалу із урахуванням вагового коефіцієнту  поточного контролю для дисциплін, 

які завершуються заліком – 0,4. Кількість балів за поточний контроль округлюють до цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється викладачем у 

відповідній графі академічного журналу до проведення проміжного контролю.  

6.2. Форми проміжного контролю. 

Проміжний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи.  

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі. До проміжного 

контролю допускаються всі студенти. Так як дисципліна закінчується екзаменом оцінювання 

проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «10» балів. Результати проміжного 

контролю фіксуються у відповідній графі академічного журналу. Результат проміжного 

контролю слід зазначити у відомості обліку успішності протягом 2-х днів після його 

проведення.. 

6.3. Форми підсумкового контролю. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться за розкладом заліково-екзаменаційної 

сесії, затвердженим деканом факультету. 



 

Семестровий екзамен – це вид підсумкового контролю засвоєння студентами теоретичного 

та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр, що проводиться в період 

екзаменаційної сесії. Форма проведення семестрового екзамену тестова. . 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Результати вивчення навчальної дисципліни оцінюються за допомогою екзамену, який 

проводиться за допомогою тестових завдань (50 тестових завдань для кожного студента), 

наприклад: 

1. Найбільш тісний зв'язок теорії і методики формування елементарних математичних уявлень 

спостерігається із …. 

- методикою шкільної математики; 

- педагогікою (загальною, дошкольною і спеціальною); 

- психологією (загальною, дошкольною і спеціальною); 

- фізіологією та анатомією; 

2. Методичне керівництво процесом формування математичних уявлень дітей у дошкільному 

навчальному закладі реалізує… 

- усі задачі розумового розвитку дошкільників; 

- умови опанування математичних уявлень; 

- умови взаємодії дошкільного навчального закладу зі школою; 

- умови взаємодії дошкільного навчального закладу зі сім’єю; 

- умови створення предметно-розвивального середовища; 

3. Сенсорне виховання як основа математичної освіти дошкільників – це…: 

- розвиток у дитини процесів сприйняття та уявлень про предмети і явища навколишнього 

світу; 

- цілеспрямований педагогічний процес, орієнтований на формування чуттєвого пізнання й 

удосконалення почувань і сприйняття; 

- сукупність знань і умінь, що були сформовані при їх засвоєнні перцептивних дій; 

- спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування системи знань і 

умінь, способів розумової діяльності і розвиток пізнавальної активності дітей; 

- кількісні та якісні зміни, що відбуваються у розумовій діяльності дитини, пов’язані із віком, 

збагаченням досвіду і впливом виховних дій; 

4. Цілеспрямований педагогічний процес, який формує чуттєве пізнання й удосконалює 

відчуття і сприйняття, - це…: 

- сенсорний розвиток; 

- сенсорне виховання; 

- розумовий розвиток; 

- розумове виховання; 

- мовний розвиток; 

5. У молодших групах використання словесного методу на заняттях з математики 

супроводжується: 

- прийомами логоритміки;  

- різноманітністю формулювань запитання; 

- введенням необхідних символів; 

- загатковим, казковим тоном, повільним темпом багаторазовим повтореннями; 

- зацікавлюючим тоном, використанням проблемних ситуацій, швидким темпом; 

6. Генезис математичних уявлень у дітей і діагностика математичного розвитку необхідні для 

організації…: 

- констатуючого контролю; 

- ціле покладення й проектування роботи; 

- індивідуальних занять зформування елементарних математичних уявлень; 



 

- математичних ранків, вікторин та іншого; 

- самостійної діяльності дітей; 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 

творчо виконує індивідуальні та 

колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-
маційні технології для поповнення 

власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб виконання 

завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною програмою; 
вільно використовує знання для 

розв’язання поставлених перед 

ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-
ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, застосу-

ванні теоретичних знань на практиці 

за зразком самостійно виконує 
практичні завдання, перед-

бачені програмою; має стійкі 

навички виконання завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального мате-
ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані уміння та 
навички; під час відповіді допущено 

суттєві помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 
допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 



 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, 

однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми 

та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 

істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі 

його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань, наводить приклади, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.  

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних питань, 

наводить приклади, використовує обов’язкову літературу, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, припускається суттєвих 

неточностей та помилок. 

2 бали 
Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє темою, однак 

фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі 

питання теми, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми, 

володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, припускається 

суттєвих помилок, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє темою та не в змозі його висвітлити, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота оцінюється в межах від «0» до «30» балів за такими критеріями: 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5  

(10-9 балів) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, наводить приклади, вільно 

послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження 



 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4  

(8-7 балів) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань, наводить приклади, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

3  

(6 балів) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, припускається суттєвих неточностей та помилок. 

2 

(0-5 балів)  

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, 
однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає 

окремі питання тем, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 
Проведення семестрового екзамену в тестовій формі здійснюється в електронній освітній 

платформі Університету. Тестові завдання (не менше 200 тестів) розробляються екзаменатором 

та не пізніше ніж за місяць до початку екзамену затверджуються на засіданні кафедри та 

завантажуються до системи. 

Результат екзаменаційного контролю для тестової форми визначається як кількість балів, 

що відповідає відсотку правильних відповідей здобувача вищої освіти, має бути помножена на 

ваговий коефіцієнт 0,5 та округлена до цілого. 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Вказуються за потреби. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку. 

Навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / автор та укладач А.В. 

Сазонова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 248 с.  

2. Піроженко Т. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі» / Т. Піроженко, М. Машовець, О. Коваленко // Вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу. – 2013. – № 2. – С.4 – 9.  

3.Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей старшого 

дошкільного віку. Монографія / Т.М. Степанова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 208 с.  

4. Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики у дошкільників / К.Й. 

Щербакова. – К.: В-во Європейського університету, 2011. – 262 с.  

10.2. Допоміжні джерела 
1. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об'ємом, 

розташуванням у просторі //Дошкільне виховання. 2000. – № 10 – С.8–11.  

2. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри // Дошкільне виховання – 2007. – № 2 с.10 – 12.  

3. Машовець М., Стеценко І. Навіщо до школярику математика / М. Машовець, І. Стеценко. – 

К.: «Шкільний світ», 2009. – 128с.  



 

4. Старченко В. Навчання математики: сучасний погляд // Дошкільне виховання. – 2008. – №7. – 

С. 19 – 21.  

5. Старченко В. Сучасний погляд на логіко-математичну компетентність дошкільника // 

Дитячий садок. – 2009. – №27(507). – липень. – С. 28 – 30.  

6. Цікаві цифри: Використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / Авт. – упор. 

О.О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 128 с.  

10.3. Інтернет-ресурси 
1. Закон України «Про дошкільну освіту» // www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc  

  2. Базовий компонент дошкільної освіти // https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-

komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini   

3. Крутій К.Л. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова 

розвитку здібностей дитини.[Електронний ресурс]: – 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp1/Krutij.pdf  

4. Дистанційний курс:  http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=622 

 

http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp1/Krutij.pdf
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=622


 

11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ 

/ 20__ Н.Р.1 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри 

до початку навчального року 


