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Сучасна математична освіта дошкільників: 
 що має врахувати вихователь-методист 

Методичне забезпечення для 
математичного розвитку дітей 

дошкільного віку 
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1. Вихователі самостійно складають конспекти 
занять з математики на основі знань методики 
формування елементарних математичних 
уявлень у дітей дошкільного віку 
 

2. Вихователі використовують конспекти занять 
запропоновані в методичних посібниках 

Сучасна математична освіта дошкільників: 
 що має врахувати вихователь-методист 
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Невідомий другий доданок 
 
 
Невідомий перший доданок 
 
 
Невідомий від'ємник 
 
 
Невідоме зменшуване 

5 ? 7 + = 

2 7 + = 

4 2 - = 

2 2 - = 

? 

? 

? 

Задачі на знаходження невідомих компонентів 



Методика — сукупність взаємозв'язаних 
способів та прийомів доцільного 
проведення будь-якої роботи 

Технологія — розроблення та процедурне 
втілення компонентів педагогічного процесу 
як системи дій, що забезпечує гарантований 
результат 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

«ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» 
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Основа педагогічної технології  —  
синтез трьох підходів 

Діяльнісний: 
формування наукових 

знань 

Індивідуально-
диференційований: 
врахування особливостей 

кожної дитини 

Компетентнісний: 
розв'язання практичних 

ситуацій 

Дають змогу реалізувати в повному обсязі  
завдання сучасної освіти 



Технологія «Формування математичної 
компетентності у дітей дошкільного віку» — 

система  взаємопов'язаних компонентів 

сучасні підходи  
(діяльнісний, 

компетентнісний, 
індивідуальний) 

абстрактні та 
сюжетні засоби 

активні методи 

програмування в 
часі 

програмування в 
просторі (заняття, 
практичні ситуації) 

математичний 
зміст 

форми 
навчання 

(індивідуальна, 
підгрупова, 

фронтальна) 
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Основна мета: 
• формування структури образно-логічного мислення, яке забезпечує 

плавний перехід від наочно-образного до словесно-логічного (сутність 
математики проявляється перш за все в якості, стилі мислення); 

• розвиток творчості, мовлення, виховання моральних якостей; 
ознайомлення з об’єктами природного, предметного довкілля 

 

Концептуальна ідея: 
• оволодіння математичними узагальненими процесуальними 

уявленнями, які за змістом відповідають науковим поняттям (діяльнісний 
підхід); 

• раціональне розв’язання практичних задач на основі використання 
математичних знань (компетентнісний підхід) 

Педагогічна технологія 
«Формування математичної компетентності у дітей 

дошкільного віку» 
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Науковість  технології  
забезпечують концепції, які породжені суспільним 

прогресом, гуманізацією і демократизацією:  

• змістовного узагальнення – В. В. Давидов; 
•  сутність та співвідношення знання та мислення – 

Е. В. Ільєнков; 
•  ґенеза динамічного образу – М. В. Ричік; 
•  процесуальна природа наукового знання – 

Г. П. Щедровицький; 
•  діяльнісна інтеграція – О. Ф. Лосєв 
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Опис  процесу  
досягнення планованих результатів навчання 

представлений у методичному комплекті 
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Діяльнісний підхід 
засвоєння наукових знань  

через необхідну і достатню кількість дій, 
які розкривають його зміст 
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Поняття «вимірювання» 
№ 
дії 

Предметно-перетворювальні дії 
дитини, які становлять зміст узагальненого 

процесуального уявлення - знання 

Запитання, спрямовані на 
встановлення дитиною операційної 

структури наукового знання 

1 Визначення об’єктів, які потрібно порівняти за 
розміром 

Як визначити, верхня чи нижня 
доріжка коротша? 

2 Знаходження параметру (довжина, висота, 
ширина), за яким будуть порівнюватися 
предмети 

Де довжина у предмета? 
  

3 Визначення на предметі початку відкладання 
міри 

Звідки почнемо відкладати міри? 

4 Знаходження умовної міри, за допомогою якої 
буде здійснюватися порівняння предметів 

Чим можна виміряти предмет? 
Як можна назвати умовно предмети, 
якими будемо вимірювати? 

5 Прикладання умовної міри до предмету так, 
щоб краї предмета і міри збігалися 

Як потрібно класти першу міру на 
предмет? 

6 Прикладання наступної міри до попередньої 
так, щоб між ними не було вільного місця, 
однак і накладати міру на міру теж не можна 

Як потрібно класти наступну і 
попередню міру? 

7 Викладання мір до межі предмета До яких меж потрібно викладати міри? 



Компетентнісний підхід 

Створення розвивального 
середовища в різних видах 

діяльності з метою використання 
набутих знань  для вирішення 

практичних завдань 
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Три типи наступності у змісті освіти старших 
дошкільників і першокласників  

1. Математичний зміст для дітей дошкільного віку 
повністю дублює зміст першого класу. 

2. Зміст дублюється частково. 
3. Математичний зміст є підготовчим для засвоєння 

математики в школі. 

Інколи в освітніх програмах для дітей дошкільного 
віку використовують надлишковий матеріал, 
подають поняття, які не узгоджені з програмами для 
першого класу НУШ 
 

https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/


 
 

Ефективність  
технології досягається за рахунок: 

Дворівневої програми для кожної 
вікової групи 

  
У посібниках подаються профільні (предметні) 
програми (4, 5, 6 роки життя), які реалізують 
вимоги Базового компонента дошкільної освіти 
з питань математичного розвитку дітей 
дошкільного віку. 
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Орієнтуватися на рівень завдання дитині допомагає 
закладка 

Базовий рівень 
(ромашка) 

Високий рівень  
(бджілка)  
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Електронний журнал 
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З питань передплати телефонуйте:  
0 800 212 012  

(безплатно для всіх номерів)  
Або скористайтеся  

формою онлайн оплати. 

Вихователь-методист 
дошкільного закладу 
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Вихователь-методист дошкільного закладу 
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Дякую за увагу! 
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Вихователь-методист дошкільного закладу 
emetodyst.mcfr.ua 

 
Із питань передплати журналу  

звертайтеся за телефоном  
0 800 212 012 (безплатно)  

 
«Педрада» — портал освітян України 

 
pedrada.com.ua 
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