
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

Навчально-наукова лабораторія Нової української школи 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Кафедра теорії і методики початкової освіти 

Науково-дослідницька лабораторія початкової освіти 

 

 

  
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Регіонального науково-методичного семінару-практикуму: 

«Актуальні питання організації  математичної освітньої галузі у 

початковій та дошкільній освіті» 

 

25 жовтня 2022 року 
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Місце проведення: платформа Zoom 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/72513901366?pwd=Z6pxbpPkGje7beHywW2pZlOGMzCW3Z.1 

 
Meeting ID: 725 1390 1366 

Passcode: 1eYA7g 

 

Робоча мова: українська. 

 

 

 

Організаційний комітет семінару-практикуму: 

 

ПРОЦ Марта Орестівна – доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач 

навчально-наукової лабораторії Нової української школи, кандидат педагогічних наук, 

доцент Львівського національного університету імені Івана Франка; 

 

ВІТЮК Валентина Володимирівна – професор кафедри теорії і методики початкової 

освіти,  завідувач науково-дослідницької лабораторії початкової освіти, доктор педагогічних  

наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/72513901366?pwd=Z6pxbpPkGje7beHywW2pZlOGMzCW3Z.1
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

МАЧИНСЬКА Наталія Ігорівна – завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, 

професор. 

ПРІМА Раїса Миколаївна – завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, 

професор. 

ВІТЮК Валентина Володимирівна – заступник декана факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики початкової освіти. 

 

ДОПОВІДАЧІ 

 

ЛИСТОПАД Наталія Петрівна, 

науковий співробітник відділу початкової освіти  

імені О. Я. Савченко  

Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 

 

Технології формування умінь 

роботи з даними на уроках 

математики в початковій школі 

 

 

ЛИСОГОР Людмила Петрівна,  

кандидат біологічних наук, доцент, методист відділу 

базової, профільної середньої освіти та 

профорієнтаційної роботи,  

Український інститут розвитку освіти 

ПАВЛИК Олена Анатоліївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

початкової освіти,  

Криворізький державний педагогічний університет 

ДИКА Наталя Дмитрівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти,  

Криворізький державний педагогічний університет 

  

Працюємо з фактами: від 

математичної до природничої 

грамотності 

 

 

АНДРУСЯК Галина Петрівна, 

вчитель початкових класів, 

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 

 

Форми організації інтерактивного 

навчання на уроках математики в 

початковій школі 

 

 

СПІРИДОНОВА Юлія Володимирівна, 

сертифікований вчитель початкових класів,  

вчитель-методист, 

Херсонська школа № 4 

 

Інтерактивні аркуші: як 

полегшити перевірку робіт під час 

дистанційки і не тільки 
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ДОВГОПОЛЮК Наталія Сергіївна, 

вчитель початкових класів, учитель-методист, 

Мстишинська гімназія Боратинської сільської ради 

Керівник методичного об’єднання вчителів початкових 

класів Боратинської сільської ради 

Тренер НУШ Луцького району 

Розвиток пізнавальної активності 

здобувачів початкової освіти в 

процесі виконання дидактичних 

ігор на уроках математики 

 

 

 

КРАМАР Галина Євгенівна,  

вихователь, 

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 

 

 

Досвід роботи з логіко-

математичного напрямку з дітьми 

дошкільного віку 
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НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

 

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

 
Компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування математичної компетентності 

здобувачів початкової освіти 

ГАВРИЛЕВИЧ Наталія Миколаївна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів,  

КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» 

 

STEM-освіта: формування математичної компетентності молодших школярів 

ЗАМРІЙ Оксана Володимирівна, 

вчитель початкових класів, КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» 

 

Інтелект-карти як засіб формування математичної компетентності здобувачів початкової 

освіти  

КАШУБʼЯК Ірина Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

 

Творчі завдання на уроках математики в початкових класах з використанням ігрових 

технологій 

ОСТАПЕНКО Наталія Сергіївна, 

завідувач відділу початкового навчання та дошкільного виховання,  

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

Застосування інноваційних ресурсів на уроках математики в закладах початкової освіти 

СІРАНТ Неля Петрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Якісна самооцінка- ключ до успіху вивчення математики 

ВОРОБЕЦЬ Галина,  

вчитель початкових класів, тренер НУШ, 

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради 

 

Математична підготовка вступників на ОР Початкова школа 

ВАСИЛЕНКО Ігор Ярославович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Особливості навчання математики у Новій українській школі на засадах компетентнісного 

підходу  

СОНЯК Наталія Леонідівна, 

кандидат педагогічних наук, учитель початкових класів,  

комунальний заклад «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради» 
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Цікаво вивчати таблицю множення 

ГРЕНЬ Наталія,  

вчитель початкових класів, 

Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської 

області 

 

Формування математичної компетенції в сучасній школі 

ЗЕЛІНСЬКА Олеся Іванівна, 

вчитель початкових класів, Ліцей №27 Луцької міської ради 

 

Використання онлайн ресурсів на уроках математики під час дистанційного навчання 

МАЛАНЧУК Наталія,  

вчитель початкових класів, СЗШ № 27 Львівської міської ради 

 

Використання опорних схем на уроках математики у початковій школі 

ІВАНОВА Олена,  

вчитель початкових класів, СЗШ № 91 Львівської міської ради 
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НАСТУПНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ДОШКІЛЛІ  

І ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Виявлення рівня сформованості логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного 

віку у контексті готовності до навчання у початковій школі 

ЄМЧИК Олександра Григорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

Математика навколо нас, навчаємось з дошкільнятами весело 

ГАТАЛА Ірина,  

вихователь,  

Початкова школа "Один, два, три" Львівської міської ради 

 

Розвиток математичних здібностей дітей дошкільного віку через ігрову діяльність 

ЗЕЛЕНСЬКА Тетяна Іванівна, 

вихователь, 

ЗДО № 92 Львівської міської ради 

 

Формування логічного мислення у дітей дошкільного віку засобом математичних ігор 

БЕРЕЗА Наталія Миколаївна, 

вихователь, 

ЗДО № 92 Львівської міської ради 

 

Застосування діяльнісного підходу для ефективного логіко-математичного розвитку дитини 

МАЄР Оксана Володимирівна, 

вихователь, 

заклад дошкільної освіти «Казковий світ» Зимноводівської сільської ради 

 

Гра як метод математичного розвитку дошкільника 

ДЯКІВ Ольга Петрівна, 

вихователь,  

ЗДО № 12  «Калинка» м. Червоноград Львівської області 
 

Створення розвивального предметно-ігрового середовища для формування логіко-

математичного розвитку дошкільників 

ДАНИЛІВ Галина Іванівна,  

вихователь,  

ЗДО № 179 Львівської міської ради 

 

Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності дошкільників  

КОВАЛЬ Галина Степанівна,  

вихователь,  

ЗДО №179 Львівської міської ради 

 

 

 


