
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Теорія і методика формування математичних уявлень у дошкільників» ІІ-ДМС  

 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

16.03.2020 11.00-12.20 Лекція Тема: Особливості формування 

уявлень про час у дітей раннього 

і дошкільного віку. 

Зміст: Поняття про час і його 

особливості. Завдання з навчання 

дітей орієнтування в часі. 

Методика формування уявлень 

про час, навчання розрізненню 

частин доби, визначення їх 

послідовності в різних вікових 

групах. Методика формування 

уявлень про рік, календар, 

систему мір часу в старшому 

дошкільному віці. 

Опрацювати матеріал лекції, 

розміщений у групі Вайбер. До 

18.03.2020. задати запитання за 

темою лекції.  

 

18.03.2020 9.30-10.50 Практичне  Тема: Методика формування 

уявлень про множину в різних 

вікових група. Складання 

фрагменту заняття. 

 

Надіслати на електронну пошту 

відповіді на запитання: 

1. В чому різниця між 

прийомами накладання і 

прикладання при порівнянні 

множин? 

 

 

 

1 



 2. 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». 

2 

3. Розкрити основні методи і 

прийоми формування уявлень 

про множини у дітей різних 

вікових груп.  

2 

4. Надіслати у групу Вайбер 

розробку фрагмента заняття з 

формування уявлень про 

множини у дітей молодшого 

або старшого дошкільного 

віку, відповідно до 

попереднього розподілу 

завдань. 

5 

18.03.2020. 11.00– 

12.20 

Семінарське  Тема: Особливості розвитку 

лічильної діяльності дітей. 

Методика ознайомлення дітей з 

новим числом, зі складом числа з 

двох менших.   

На електронну пошту надіслати 

відповіді на запитання: 

1. Розкрити етапи розвитку у 

дітей діяльності лічби. 

 

 

2 

2. Спираючись на алгоритм 

ознайомлення дітей з новим 

3 



числом, пояснити методику 

ознайомлення дітей з числом 

3-9 (одне число на вибір 

студента). 

3. Розкрити етапи навчання дітей 

лічби на слух і на дотик. 

Пояснити різницю між 

кількісною та порядковою 

лічбою.  

2 

4. В групі Вайбер представити 

дидактичний матеріал для 

ознайомлення дітей зі складом 

числа з двох менших. 

3 

23.03.2020. 11.00-12.20 Практичне  Тема: Методика навчання дітей 

обчислювальної діяльності та 

розв’язанню арифметичних 

задач. 

В групі Вайбер представити: 

1.  Розробку дидактичної гри з 

використанням сучасних 

технологій (наприклад, 

палички Кюізенера, LEGO-

технологія, ін.) по 

ознайомленню (або 

закріпленню знань) дітей зі 

складом числа з двох менших 

та підготовки до 

обчислювальної діяльності. 

Дидактична гра має містити: 

мету, обладнання, хід гри, 

візуалізації. 

2. Скласти фрагмент заняття з 
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5 



навчання дітей розв’язанню 

арифметичних задач першого 

(обов’язково) та другого або 

третього (на вибір) типів 

задач.  

25.03.2020 9.30- 10.50 Лекція  Тема: Педагогічна взаємодія 

ЗДО з сім’єю та Новою 

українською школою у логіко-

математичному розвиткові 

дошкільника 

Зміст: Поняття «логіко-

математичного розвитку» дітей 

дошкільного віку. Особливості 

діагностики рівня логіко-

математичного розвитку дітей в 

різних вікових групах. Форми 

роботи ЗДО з сім’єю в процесі 

логіко-математичного розвитку 

дітей. Вимоги НУШ до рівня 

Опрацювати матеріал лекції, 

розміщений у групі Вайбер. До 

27.03.2020. задати запитання за 

темою лекції.  

 

 



логіко-математичної компетенції 

дітей старшого дошкільного віку. 

Показники готовності дітей до 

вивчення математики в школі. 

25.03.2020 11.00- 12.20 Практичне Тема: Особливості 

вимірювальної діяльності. 

Навчання дітей вимірюванню 

різних параметрів предметів. 

В групі Вайбер:  

1. Надати письмові відповіді на 

тестові завдання, розіслані на 

електронну пошту. 

2. Скласти фрагмент заняття для 

дітей середнього дошкільного 

віку на тему: «Навчання 

вимірюванню умовною 

міркою». 

3. Надіслати розробку 

дидактичної гри для однієї 

вікової групи з навчання дітей 

вимірювальної діяльності: 

мета, обладнання, хід гри. 

 

5 

 

 

5 

30.03.2020 11.00- 12.20 Практичне Тема: Особливості сприймання 

дітьми форми предметів і 

геометричних фігур. Методика 

ознайомлення дітей з новою 

геометричною фігурою. 

В групі Вайбер: 

1. Надати письмові відповіді на 

тестові завдання, розіслані на 

електронну пошту. 

2. Представити розробку 

завдання для дітей однієї 

вікової групи (група на вибір) 

з формування уявлень про 

форму предметів та 

геометричні фігури з 

 

5 

 

 

5 



використанням сучасних 

технологій (палички 

Кюізенера, блоки Д’єнеша, 

інтерактивні завдання ін.). 

1.04.2020 9.30- 10.50 Практичне Тема: Особливості формування 

уявлень про час і простір у дітей 

різних вікових груп.  

В групі Вайбер: 

1. Представити 

завдання/дидактичну гру для 

дітей однієї вікової групи 

(група на вибір) з навчання 

орієнтуванню в просторі. 

2. Підготувати та представити 

інформацію для дітей 

дошкільного віку на тему: 

«Таємниці часу» у вигляді 

проєкту на А4. Скинути фото 

або скріншот. 

 

5 

 

 

 

 

5 

1.04.2020 11.00- 12.20 Семінарське Тема: Педагогічна взаємодія 

ЗДО з сім’єю та Новою 

українською школою у логіко-

математичному розвиткові 

дошкільника. 

 

Модульний контроль. 

1. Розробити «Діагностичний 

комплекс з визначення 

рівня логіко-математичного 

розвитку дітей однієї 

вікової групи». Матеріали 

розробки скинути на 

електронну пошту 

викладача. 

2. Зробити порівняльну 

характеристику змісту 

педагогічної роботи з 

дітьми старшого 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



дошкільного віку за 

програмами «Дитина», 

«Впевнений старт» та 

програмою з математики 

для 1-го класу НУШ. 

Результати представити у 

вигляді таблиці. 

3. Проаналізувати форми 

роботи з батьками з 

питання логіко-

математичного розвитку 

дошкільників. Представити 

одну з форм роботи для 

обговорення у групі 

Вайбер. 

4. Надіслати відповіді на 

запитання Модульного 

контролю №2, що 

представлений у групі 

Вайбер на електорнну 

пошту викладача до 

2.04.2020. 
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