
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Теорія і методика формування математичних уявлень у дошкільників» для студентів заочної форми навчання 

ОР бакалавр, термін навчання 3р.10міс. 

 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(Nataly_76@ukr.net) 

Кіль- 

кість 

балів 

02.04.2020 14.00-15.20 Лекція Тема: Предмет, зміст та завдання 

курсу «Теорія та методика 

формування математичних 

уявлень» як науки.  

Створення та етапи розвитку 

теорії та методики формування 

математичних уявлень у 

дошкільників. 

Особливості сприймання та 

відтворення кількостей 

предметів дітьми раннього та 

дошкільного віку.  

Зміст: Актуальність курсу: 

історичні аспекти розвитку 

математики, засоби забезпечення 

логіко-математичного розвитку 

дітей дошкільного віку, зв’язок 

методики з іншими науками. 

Значення і завдання курсу: 

формування системи 

елементарних математичних 

Опрацювати матеріал лекції, 

надісланий на електронну пошту. До 

05.04.2020. задати запитання за 

темою лекції.  

Виконати завдання на міжсесійний 

період: 

1. Підготувати доповідь-

презентацію на тему: «Історія 

виникнення числа»; 

2. Підготувати презентацію на 

тему: «Дари Ф. Фребеля»: 

цінність матеріалу для 

використання на сучасному 

етапі розвитку системи 

дошкільної освіти; 

3. Підготувати презентацію на 

тему: «Технологія 

М.Монтессорі» - особливості 

застосування в роботі з дітьми 

дошкільного віку в питанні 

логіко-математичного 
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уявлень та початкових 

математичних понять, 

формування математичного 

мислення і окремих логічних 

структур, необхідних для 

оволодіння математикою в школі 

та загального розумового 

розвитку, формування 

початкових форм навчальної 

діяльності, розвиток словника 

дітей. 

Становлення методики як науки. 

Історія розвитку методики 

початкового навчання 

арифметики. Сутність 

монографічного та 

обчислювального методів, їх 

характеристики. Етапи розвитку 

методики. Внесок вітчизняних та 

зарубіжних педагогів у розвиток 

методики (Є.Тихєєва, Ф.Блехер, 

Г.Леушина та ін.) сучасні 

підходи наукових досліджень в 

галузі методики формування 

елементарних математичних 

уявлень (Н.Баглаєва, 

М.Машовець, К.Щербакова, О. 

Брежнєва, Л. Зайцева та ін.). 

розвитку; 

4. Підготувати доповідь на тему: 

«Актуальні питання логіко-

математичного розвитку дітей 

дошкільного віку на сучасному 

етапі розвитку педагогічної 

науки». Проаналізувати 

результати наукового пошуку 

Н. Баглаєвої, О. Брежнєвої, 

К. Щербакаовї, М. Машовець, 

Л. Зайцевої та ін. 

5. Визначити основні завдання з 

формування уявлень про 

множини у дітей молодшого, 

середнього та старшого 

дошкільного віку. Порівняти 

завдання для дітей старшого 

дошкільного віку , визначені 

програмою «Дитина» та 

програмою «Впевнений 

старт». 

6. Написати анотацію на 2-3 

методичні або наукові статті з 

питання формування уявлень 

про множину у дітей 

дошкільного віку. 

7. Написати анотацію на 2-3 

методичні або наукові статті з 
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Особливості сприймання та 

відтворення кількостей 

предметів дітьми раннього та 

дошкільного віку. 

Вплив просторово-якісних 

особливостей предметів на 

сприймання дітьми кількості і 

множин (відстань, щільність, 

розмір предметів, колір, форма, 

розміщення тощо). Операції з 

множинами: об’єднання, 

вилучення, групування. 

питання розвитку лічильної та 

обчислювальної діяльності у 

дітей дошкільного віку. 

8. Написати анотацію на 2-3 

методичні або наукові статті з 

питання формування уявлень 

про форму предметів та 

геометричні фігури у дітей 

дошкільного віку. 

9. Написати анотацію на 2-3 

методичні або наукові статті з 

питання формування 

просторово-часових уявлень у 

дітей дошкільного віку. 

10. Опрацювати питання до 

екзамену, дати стислі відповіді 

на запитання. 
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