
 

  



Пояснювальна записка 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Наукові основи 

шкільного курсу математики” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). 

Предметом курсу НОШКМ є аналіз шкільної математики з точки зору: а) 

вивчення відображених в ній фундаментальних математичних понять; б) наукового 

аналізу понять функції, величини, числа, алгоритму тощо; в) вивчення мови, яка 

застосовується в шкільній математиці; г) аналізу логічних основ шкільної 

математики.  

Міждисциплінарні зв’язки: курсу НОШКМ  має передувати вивчення таких 

дисциплін: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, алгебра і 

теорія чисел, числові системи, математична логіка.  Курс НОШКМ тісно пов’язаний 

та використовує знання з методики навчання математики та елементарної 

математики,  тому має вивчатись після вказаних вище курсів або наприкінці їхнього 

вивчення. Знання та вміння, отримані в результаті вивчення даної дисципліни, 

можуть бути використані студентами при освоєнні природничих дисциплін і 

філософії, а також при написанні курсових і дипломних робіт.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методологічні основи математики. 

2. Теоретико-множинні аспекти шкільної математики. 

3. Відображення і функції у шкільному курсі математики. 

4. Алгебраїчні і арифметичні основи шкільного курсу математики. 

5. Деякі питання шкільної геометрії. 

6. Логіка шкільної математики. 

   1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Викладання дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики» 

має на меті познайомити студентів із загальною тенденцією розвитку математики, її 

структурою, методами дослідження та застосуваннями. Ця дисципліна повинна 

сприяти фундаменталізації освіти і розвитку математичного мислення. Даний курс 

покликаний розширити кругозір і розвинути математичну культуру, що включає в 

себе чітке уявлення про структуру математики, про методи математичних 

досліджень, про проблеми обгрунтування математики, її ролі в сучасному світі. 

Методичною основою курсу є положення про те, що при підготовці викладачів 

математики необхідно навчити їх не тільки аналізу елементарної (шкільної) 

математики з точки зору вищої, але і навпаки - аналізу вищої математики з точки 

зору еле-ментарної. При цьому всі загальні положення повинні ілюструватися 

великою кількістю конкретних прикладів з самих різних математичних дисциплін, 

теорій та їх застосувань.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “НОШКМ” є: 

 Формування у студентів правильних уявлень про природу математики та 

тенденції її розвитку, сутності та походження математичних абстракцій, 

співвідношенні реального і ідеального, характер відображення математичною 

наукою явищ і процесів реального світу, місце математики в системі наук.  

 Формування у студентів уявлень про методи математичного дослідження.  

 Формування у студентів знань і умінь, необхідних для подальшої самоосвіти в 

галузі сучасної математики.  

          1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 



мати уявлення: про основні тенденції розвитку  математики;  про місце 

математики в системі наук; про методи  математичного дослідження.  

знати:  

основні поняття і теореми курсу  вищої математики, які використовуються при 

побудові курсу елементарної математики.  

вміти:  
аналізувати елементарну (шкільну) математику з  точки зору вищої і вищу 

математику з точки зору елементарної математики. 
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Змістовий модуль 1. Наукові основи шкільного курсу алгебри 

1.  Тема 1. Методологічні основи математики 12 8 4 2 2 

2.  Тема 2. Математичні методи пізнання 12 8 4 2 2 

3.  Тема 3. Теоретико-множинні аспекти 

курсу елементарної математики 

12 7 5 2 3 

4.  Тема 4. Поняття структури в сучасній 

математиці та огляд основних 

структур шкільної математики 

12 7 5 2 3 

5.  Тема 5. Відповідності і відношення в 

елементарній математиці 

12 8 4 2 2 

6.  Тема 6. Відображення та функції 11 7 4 2 2 

7.  Тема 7. Натуральні числа. Аксіоматика 

Пеано 

11 8 3 1 2 

8.  Тема 8. Множини цілих і раціональних 

чисел 

11 8 3 1 2 

9.  Тема 9. Множина дійсних чисел. Множина 

комплекних чисел 

11 8 3 1 2 

10.  Тема 10. Елементи математичної логіки в 

курсі елементарної математики 

12 7 5 2 3 

Змістовий модуль 2. Наукові основи шкільного курсу геометрії 

11.  Тема 11. Теореми і їх будова 12 8 4 1 3 

12.  Тема 12. Аксіоматичний метод 11 8 3 1 2 

13.  Тема 13. Аксіоматична побудова курсу 

елементарної геометрії 

11 8 3 1 2 

Разом   150 100 50 20 30 



Зміст лекційного курсу 
Номер 

теми 

Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотацій Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Наукові основи шкільного курсу алгебри 

1.  Тема 1. Методологічні основи математики. 

Предмет математики та її характерні риси. Основні етапи 

розвитку математики.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

2.  Тема 2. Математичні методи пізнання.  

Математика і дійсність. Математичні моделі дійсності. Методи 

пізнання. Метод математичного моделювання. Аксіоматичний 

метод. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с.  

2 

3.  Тема 3. Теоретико-множинні аспекти курсу елементарної 

математики.  

«Наївна» теорія множин. Аксіоматика Цермело-Френкеля теорії 

множин. Числові множини шкільної математики. Відношення між 

множинами. Операції над множинами.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

4.   Тема 4. Поняття структури в сучасній математиці та огляд 

основних структур шкільної математики. 

 Поняття математичної структури. Алгебраїчні, топологічні 

структури і структури порядку. Основні структури елементарної 

математики.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

5.  Тема 5. Відповідності і відношення в елементарній 

математиці. Алгебраїчні операції. 

Декартів добуток множин. Визначення відповідності та 

відношення. Властивості бінарних відношень. Граф і графік 

відношення. Визначення алгебраїчної операції. Її властивості. 

Відповідності, відношення і алгебраїчні операції в курсі 

елементарної математики.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

6.  Тема 6. Відображення та функції.  

Визначення відображення. Види відображень. Числова функція. 

2 



Способи задання числової функції. Властивості числових 

функцій. Функції в курсі елементарної математики. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

7.  Тема 7. Натуральні числа. Аксіоматика Пеано.  

Натуральне число як інваріант класу скінченних рівнопотужних 

множин. Числа порядкові та кількісні. Операції в множині 

натуральних чисел та їх властивості. Відношення порядку в 

множині натуральних чисел. Аксіоматична побудова множини 

натуральних чисел. Аксіоматика Пеано. Принцип математичної 

індукції.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

1 

8.  Тема 8. Множини цілих і раціональних чисел.  

Принципи розширення числових множин. Побудова множини 

цілих і раціональних чисел. Визначення та властивості 

алгебраїчних операцій. Алгебраїчні та топологічні властивості 

множини цілих і множини раціональних чисел.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

1 

9.  Тема 9. Множина дійсних чисел.  

Різні способи побудови множини дійсних чисел. Визначення та 

властивості алгебраїчних операцій. Алгебраїчні та топологічні 

властивості множини дійсних чисел.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

1 

10.  Тема 10. Елементи математичної логіки в курсі елементарної 

математики. 

 Висловлення та операції над ними. Предикати. Область 

визначення і множина істинності предиката. Логічні операції над 

предикатами. Елементи математичної логіки в курсі елементарної 

математики.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

Змістовий модуль 2. Наукові основи шкільного курсу геометрії 

11.  Тема 11. Теореми і їх будова.  

Теорема та її будова. Види теорем. Обернені теореми. Доведення 

теорем. Доведення  від супротивного.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

1 



Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

12.  Тема 12. Аксіоматичний метод.  

Аксіоматичний метод і математичні структури. Вимоги, що 

пред'являються до системи аксіом. Еквівалентні системи аксіом.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

1 

13.  Тема 13. Аксіоматична побудова курсу елементарної геометрії. 
Огляд різних аксіоматик курсу елементарної геометрії. Аналіз 

однієї з систем аксіом курсу елементарної геометрії (основні 

поняття, основні відношення, виконання вимог, що 

пред'являються до системи аксіом, доведення найпростіших 

теорем). 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с.  

1 

 

 



Практичні заняття  

 
Номер 

теми 

 Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Методологічні основи математики. 

Предмет математики та її характерні риси. Основні етапи 

розвитку математики.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

2.  Тема 2. Математичні методи пізнання.  

Математика і дійсність. Математичні моделі дійсності. Методи 

пізнання. Метод математичного моделювання. Аксіоматичний 

метод.  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

3.  Тема 3. Теоретико-множинні аспекти курсу елементарної 

математики.  

«Наївна» теорія множин. Аксіоматика Цермело-Френкеля теорії 

множин. Числові множини шкільної математики. Відношення між 

множинами. Операції над множинами. Конструювання задач з 

даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

3 

4.  Тема 4. Поняття структури в сучасній математиці та огляд 

основних структур шкільної математики. 

 Поняття математичної структури. Алгебраїчні, топологічні 

структури і структури порядку. Основні структури елементарної 

математики. Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

3 

5.  Тема 5. Відповідності і відношення в елементарній 

математиці. Алгебраїчні операції. 

Декартів добуток множин. Визначення відповідності та 

відношення. Властивості бінарних відношень. Граф і графік 

відношення. Визначення алгебраїчної операції. Її властивості. 

Відповідності, відношення і алгебраїчні операції в курсі 

елементарної математики. Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 



6.  Тема 6. Відображення та функції.  

Визначення відображення. Види відображень. Числова функція. 

Способи задання числової функції. Властивості числових 

функцій. Функції в курсі елементарної математики. 

Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

7.  Тема 7. Натуральні числа. Аксіоматика Пеано.  

Натуральне число як інваріант класу скінченних рівнопотужних 

множин. Числа порядкові та кількісні. Операції в множині 

натуральних чисел та їх властивості. Відношення порядку в 

множині натуральних чисел. Аксіоматична побудова множини 

натуральних чисел. Аксіоматика Пеано. Принцип математичної 

індукції. Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

8.  Тема 8. Множини цілих і раціональних чисел.  

Принципи розширення числових множин. Побудова множини 

цілих і раціональних чисел. Визначення та властивості 

алгебраїчних операцій. Алгебраїчні та топологічні властивості 

множини цілих і множини раціональних чисел. Конструювання 

задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

9.  Тема 9. Множина дійсних чисел.  

Різні способи побудови множини дійсних чисел. Визначення та 

властивості алгебраїчних операцій. Алгебраїчні та топологічні 

властивості множини дійсних чисел. Конструювання задач з даної 

теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

10.  Тема 10. Елементи математичної логіки в курсі елементарної 

математики. 

 Висловлення та операції над ними. Предикати. Область 

визначення і множина істинності предиката. Логічні операції над 

предикатами. Елементи математичної логіки в курсі елементарної 

математики. Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

3 

11.  Тема 11. Теореми і їх будова.  3 



Теорема та її будова. Види теорем. Обернені теореми. Доведення 

теорем. Доведення  від супротивного. Конструювання задач з 

даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

12.  Тема 12. Аксіоматичний метод.  

Аксіоматичний метод і математичні структури. Вимоги, що 

пред'являються до системи аксіом. Еквівалентні системи аксіом. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с.  

2 

13.  Тема 13. Аксіоматична побудова курсу елементарної геометрії. 
Огляд різних аксіоматик курсу елементарної геометрії. Аналіз 

однієї з систем аксіом курсу елементарної геометрії (основні 

поняття, основні відношення, виконання вимог, що 

пред'являються до системи аксіом, доведення найпростіших 

теорем). Конструювання задач з даної теми 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., 

Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

2 

 



Зміст самостійної роботи 

 
Номер 

теми 

Зміст самостійної та індивідуальної роботи К-сть 

годин 

Тема 1 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 2 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 3 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

7 

Тема 4 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

7 

Тема 5 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі).  

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 6 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

7 

Тема 7 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 8 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  8 



завдання (задачі). 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

Тема 9 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 10 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

7 

Тема 11 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 12 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 

8 

Тема 13 Опрацювання лекційного матеріалу. Розв’язування індивідуального  

завдання (задачі). Написання реферату. 

Література: Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса 

математики./ Виленкин Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр 

А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса 

математики. / Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с. 
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Разом 100 

 



Питання до екзамену 
Предмет математики та її характерні риси. 

Основні етапи розвитку математики. 

Математичні методи пізнання. 

Метод математичного моделювання. 

Аксіоматичний метод. 

«Наївна» теорія множин. Відношення між множинами.  Операції над множинами. 

Аксіоматика Цермело-Френкеля теорії множин.  

Числові множини шкільної математики. 

Декартів добуток множин.  

Означення відповідності та відношення.  

Властивості бінарних відношень. Граф і графік відношення.  

Означення алгебраїчної операції. 

 Відповідності, відношення і алгебраїчні операції в курсі елементарної математики. Означення 

відображення. Види відображень.  

Числова функція. Способи задання числової функції.  

Властивості числових функцій.  

Функції в курсі елементарної математики. 

Поняття математичної структури.  

Алгебраїчні, топологічні структури і структури порядку.  

Основні структури елементарної математики.  

Натуральне число як інваріант класу скінченних рівнопотужних множин.  

Числа порядкові та кількісні.  

Операції в множині натуральних чисел та їх властивості.  

Відношення порядку в множині натуральних чисел.  

Аксіоматична побудова множини натуральних чисел. Аксіоматика Пеано.  

Принцип математичної індукції.  

Принципи розширення числових множин.  

Побудова множини цілих і раціональних чисел.  

Визначення та властивості алгебраїчних операцій.  

Алгебраїчні та топологічні властивості множини цілих і множини раціональних чисел. Різні 

способи побудови множини дійсних чисел.  

Визначення та властивості алгебраїчних операцій.  

Алгебраїчні та топологічні властивості множини дійсних чисел.  

Аксіоматичний метод і математичні структури.  

Вимоги, що пред'являються до системи аксіом. 

 Еквівалентні системи аксіом.  

Огляд різних аксіоматик курсу елементарної геометрії.  

Аналіз однієї з систем аксіом курсу елементарної геометрії (основні поняття, основні відношення, 

виконання вимог, що пред'являються до системи аксіом, доведення найпростіших теорем).  

Висловлення та операції над ними.  

Предикати. Область визначення і множина істинності предиката.  

Логічні операції над предикатами.  

Елементи математичної логіки в курсі елементарної математики.  

Теорема та її будова. Види теорем. Обернені теореми. Доведення теорем. Доведення  від 

супротивного. 



Критерії оцінювання 

 

Загальна підсумкова  оцінка з дисципліни визначається на основі 

середньозваженого балу за національною шкалою і виставляється у відомість обліку 

успішності та заліковій книжці за двома шкалами оцінювання: національною і 

ECTS. Середньозважений бал із дисципліни визначається на основі: 

1. Встановленого вагового коефіцієнта дисципліни (дорівнює 1 і розподіляється 

окремо за кожний вид роботи). 

2. Середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожен вид 

роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою. 

3. Підсумкова оцінка за національною шкалою та шкалою ECTS визначається за 

таблицею: 

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS) 

 

Оцінка 
ECTS 

Середньо-
зважений бал, 

що формує 
інтервальну 

шкалу 

Сума балів 
за 100 

бальною 
шкалою 

Національна оцінка 

А 4,51-5,00 90-100 5 зараховано Відмінно – високий рівень володіння теоретичними 
знаннями й практичними вміннями 
Ставиться у випадку, коли студент:  

 вільно володіє програмовим матеріалом 

курсу в повному обсязі; 

 повно, логічно і послідовно розкриває зміст 

основних понять, термінів; 

 вільно володіє теоретичними основами 

наукових основ шкільного курсу математики: 

чітко формулює означення, властивості, 

теореми (див. питання для підсумкового 

контролю); проводить необхідні доведення; 

 вміє провести комплексний науково-

методичний аналіз навчального матеріалу; 

 творчо вирішує поставлені завдання; 

 гнучко використовує міжпредметні зв'язки в 

узагальненні інформації; 

 демонструє ґрунтовні знання першоджерел, 

уміння самостійно розкривати їх зміст, 

робити узагальнення і висновки, 

використовуючи додаткову літературу; 

 вільно володіє нормативною, сучасною 

українською мовою. 

5,00 100 
4,95 99 
4,90 98 
4,85 97 
4,80 96 
4,75 95 
4,70 94 
4,65 93 
4,60 92 
4,55 91 
4,51 90 

В 4,01-4,50 82-89 4 Добре – достатній рівень оволодіння знаннями 
навчального матеріалу, вміннями їх практичного 
впровадження 
Ставиться, коли студент: 

 самостійно трансформує означення основних 

понять, термінів, які використовуються в 

НОШКМ, розкриває їх суть, значення, але в 

межах навчальних посібників; 

 уміння і навички студента дозволяють 

викласти матеріал логічно, послідовно, 

висловити власну думку, зробити висновок, 

 добре знає основні поняття, властивості та 

теореми НОШКМ  і вміє використовувати їх 

при розв'язанні практичних завдань;  

 комплексно вирішує поставлені завдання, 

правильно використовує довідкову 

літературу, 

4,50 89 
4,43 88 
4,36 87 
4,29 86 
4,22 85 
4,15 84 
4,08 83 
4,01 82 



 добре володіє українською мовою,  

 у відповіді допускає 1 - 2 незначні неточності 

у використанні термінології. 

С 3,50-4,00 74-81 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння 
теоретичним матеріалом та готовності до оперування 
набутими вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 уміє викласти матеріал досить логічно, 

послідовно; 

 правильно розкриває основний зміст 

матеріалу; 

 добре знає основні закономірності і вміє 

використовувати їх при розв'язанні 

практичних завдань; 

 комплексно вирішує поставлені завдання, 

правильно використовує довідкову 

літературу; 

 добре володіє українською мовою; 

 студент допускає окремі помилки і 

неточності, які не впливають на загальний 

характер відповіді. 

4,00 81 
3,90 80 
3,84 79 
3,76 78 
3,67 77 
3,59 76 
3,51 75 
3,50 74 

D 2,83-3,43 64-73 3 Задовільно – середній рівень володіння теоретичними 
знаннями, практичними вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 демонструє знання, завчені з підручника чи 

навчального посібника, висвітлює їх за 

допомогою конспекту чи викладача; 

 недостатньо володіє термінологією та 

методами, які використовуються при 

дослідженнях конструктивного характеру; 

 володіє мінімальними знаннями; 

 вміє проілюструвати теоретичні положення 

прикладами; 

 може відповісти на уточнюючі запитання; 

 правильно викладає теоретичний матеріал на 

рівні репродуктивного мислення; 

 у відповіді неповно обґрунтовує висновки, 

припускається помилок при узагальненні; 

 допускає ряд серйозних помилок при 

використанні спеціальної термінології та 

інтерпретації явищ; 

 зміст окремих питань викладає частково, 

непослідовно; 

 відповідь виявляє прогалини у знаннях. 

3,43 73 
3,36 72 
3,29 71 
3,22 70 
3,15 69 
3,07 68 
3,01 67 
3,00 66 
2,92 65 
2,83 64 

Е 2,51-2,75 60-63 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, 
практичними вміннями й навичками визначається 
нижче середнього 
Ставиться, коли студент: 

 викладає теоретичний матеріал на 

репродуктивному рівні; 

 достатньо володіє термінологією; 

 вміє проілюструвати теоретичні положення 

прикладами; 

 відповідає на поставлене запитання не 

повністю; 

 у відповіді неповно обґрунтовує висновки, 

припускається помилок при узагальненні, 

 при розкритті окремих теоретичних 

положень припускається серйозних помилок, 

неточності у розумінні та інтерпретації явищ; 

 при розкритті спеціальних питань, термінів 

не може конкретизувати відповідь 

наведенням прикладів; 

 відчуваються труднощі у використанні 

теоретичних положень при розв'язанні 

2,75 63 
2,67 62 
2,59 61 
2,51 60 



практичних завдань; 

 не вміє самостійно зробити узагальнюючий 

висновок. 

FX 2,00-2,5 35-59 2 не 
зараховано 

Незадовільно – низький рівень володіння навчальним 
матеріалом, студент не спроможний опанувати 
практичні вміння без додаткових занять з дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не має логіки і обґрунтування теоретичним 

положенням; 

 не володіє матеріалом, не розуміє 

теоретичних і практичних питань; 

 допускає грубі помилки, не орієнтується в 

предметі; 

 відповіді мають фрагментарний характер;  

 у відповіді не розкриті основні поняття;  

 потребує подальшої роботи над засвоєнням 

основних положень предмету 

F 0,00-1,99 1-34 2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, 
відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою 
для повторного вивчення дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не орієнтується в предметі; 

 потребує подальшої роботи над засвоєнням 

основних положень предмету. 

 



ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бевз Г.П. Алгебра 7 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, 

В.Г. Бевз. – К. : Зодіак ЕКО, 2007. – 304 с. 

2. Бевз Г.П. Алгебра 9 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, 

В.Г. Бевз. – К. : Зодіак ЕКО, 2009. – 288 с. 

3. Бевз Г.П. Геометрія 7 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, 

В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. – К. : Вежа, 2008. – 208 с. 

4. Бевз Г.П. Математика. 5 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, 

В.Г. Бевз. – К. : Зодіак ЕКО, 2005. – 352 с. 

5. Бевз Г.П. Математика. 6 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, 

В.Г. Бевз. – К. : Генеза, 2006. – 304 с. 

6. Біляніна О.Я. Алгебра. 8 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко. – К. : Генеза, 2008. – 304 с. 

7. Бурда М.І. Геометрія. 7 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : Зодіак ЕКО, 2007. – 206 с. 

8. Бурда М.І. Геометрія. 8 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : Зодіак ЕКО, 2008. – 240 с. 

9. Бурда М.І. Геометрія. 9 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. – К. : Зодіак ЕКО, 2009. – 240 с. 

10. Виленкин Н.Я. Современные основы школьного курса математики./ Виленкин 

Н.Я., Дуничев К.И., Калужнин Л.А., Столяр А.А.  - М.: Просвещение, 1980.  

11. Єршова А.П. Геометрія. 8 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов. – Х. : АН 

ГРО ПЛЮС, 2008. – 256 с. 

12. Збірник програм з математики для до профільного навчання та профільної 

підготовки.  Упор. Прокопенко Н.С., Єригіна О.В., Вашуленко О.П. Ранок2011 

13. Колягин Ю.М. Основные понятия современного школьного курса математики. 

/ Ю.М. Колягин. – М. : Просвещение, 1974. – 383 с.    

14. Кравчук В.Р. Алгебра. 7 клас. підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

В.Р. Кравчук, Г.М. Янченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 224 

с. 



15. Мерзляк А.Г. Алгебра 8 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х. : Гімназія, 2008. – 368 с.  

16. Мерзляк А.Г. Алгебра 9 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х. : Гімназія, 2009. – 353 с. 

17. Мерзляк А.Г. Геометрія 8 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2008. – 206 с.  

18. Мерзляк А.Г. Геометрія 9 клас підр.[для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2009. – 270 с.  

19. Мерзляк А.Г. Математика  5 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2005. – 288 с. 

20. Мерзляк А.Г. Математика  6 клас підр. [для серед. загальноосв. школи] / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2006. – 304 с. 

21. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи 

Київ, „Перун”, Ірпінь 2005 

22. Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи) 

Вікторія 2009 

 



Карта забезпеченості літературою 
 

№ 
п/п 

Автор Назва підручника 
(навчально-методичного 

посібника) 

Видавництво, рік 
видання 

Кількість 
примірників 

Кількість 
студентів, що 

вивчають 
відповідну 
дисципліну 

1 2 3 4 6 7 

1.  Бевз Г.П., 
 Бевз В.Г. 

Математика 5 клас 
Зодіак-ЕКО,  

2005 2 

 

2.  Бевз Г.П., 
 Бевз В.Г. 

Математика 6 клас 
Зодіак-ЕКО,  

2006 2 

3.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Математика 5 клас 

Гімназія, 2005 

2 

4.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Математика 6 клас 

Гімназія, 2006 

2 

5.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Алебра 7 клас 

Гімназія, 2007 

1 

6.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Геометрія 7 клас 

Гімназія, 2007 

7 

7.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Алгебра 8 клас 

Гімназія, 2008 

7 

8. . Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Геометрія 8 клас 

Гімназія, 2008 

7 

9. . Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Алгебра 9 клас 

Гімназія, 2009 

7 

10.  Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 

Якір М.С. 

Геометрія 9 клас 

Гімназія, 2009 

7 

11.  Біляніна О.Я., 

Білянін Г.І., Швець 

В.О. 

Геометрія 10 клас 
(академічний рівень) 

Генеза, 2010 

10 

12.  Бевз Г.П., Бевз 

В.Г., Владімірова 

Н.Г., Владіміров 

В.М. 

Геометрія 10 клас 
(профільний рівень) 

Генеза, 2010 

15 

13.  Бевз Г.П., Бевз 

В.Г., Владімірова 

Н.Г., Владіміров 

В.М. 

Геометрія 11 клас 
(профільний рівень) 

Генеза, 2011 

7 

14.  Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика 10 клас 
(рівень стандарту) 

Генеза, 2010 
5 

15.  Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика 11 клас 
(рівень стандарту) 

Генеза, 2011 
7 

16.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (академічний 
рівень) 

Гімназія, 2010 

7 



Номіровський Д.А. 

17.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Номіровський Д.А. 

Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (профільний 
рівень) 

Гімназія, 2010 

7 

18.  Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (академічний 
рівень) 

Гімназія, 2010 
7 

19.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Номіровський Д.А. 

Алгебра і початки аналізу 
11 клас  (академічний і 
профільний рівень) 

Гімназія, 2011 

7 

20.  Апостолова Г.В. 
Геометрія 11 клас 
(академічний і профільний 
рівень) 

Генеза, 2011 

7 

21.   Слєпкань З.І. Методика викладання 
математики 

Зодіак ЕКО, 2000 
9 

22.  Виленкин Н.Я 

Дуничев К.И., 

Калужнин Л.А., 

Столяр А.А 

Современные основы 
школьного курса 
математики 

М.: 
Просвещение, 

1980.   1  

23.  Колягин Ю.М Основные понятия 
современного школьного 
курса математики 

М. : 
Просвещение, 

1974 
1  

 

 

 
  



 
(підпис) 



Пояснювальна записка 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Елементарна математика” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 

014.04 Середня освіта (Математика). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є елементи алгебри і початків аналізу, 

інтегральне числення функції,  елементи  стереометрії. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Елементарна математика» є завершальним курсом 

вивчення елементарної математики. Базовим для його вивчення є курс «Елементарна математика», 

який вивчається на молодших курсах.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Елементи алгебри і початків аналізу. 

2. Інтегральне числення функції. Многочлени. 

3. Елементи  стереометрії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Елементарна математика” є забезпечення 

рівня підготовки студентів з математики, необхідного для успішного опанування професією 

вчителя математики старшої школи, яка потребує високого рівня математичних знань, 

розвиненого математичного апарату для вивчення й аналізу закономірностей реальних явищ і 

процесів.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Елементарна математика” є: 

- узагальнити та розширити знання студентів з алгебри та початків аналізу, інтегрального 

числення функцій та стереометрії; 

- формувати системи відповідних знань, навичок,  досвіду і ставлень, яка дає змогу обґрунтовано 

судити про застосування математики в реальному житті, визначає готовність майбутнього вчителя 

до успішної діяльності насамперед у тих сферах, які потребують поглиблених знань з математики та 

навичок застосування розвиненого математичного апарату. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

поняття функції, властивості функцій, методи розв’язування алгебраїчних рівнянь і 

нерівностей вищих степенів, властивості збіжних числових послідовностей, теореми про границі 

послідовностей, властивості границь функцій, похилі та горизонтальні асимптоти,   правила 

диференціювання функції, теореми Ферма і Лагранжа, застосування похідної до наближених 

обчислень, інтеграл та його застосування, комплексні числа, многочлени, многогранники, методи 

побудови перерізів многогранників, тіла обертання, об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

вміти : 

виконувати ділення многочленів кутом, застосовувати метод невизначених коефіцієнтів, 

схему Горнера, теорему Безу, теорему Вієта, методи розв’язування алгебраїчних рівнянь і 

нерівностей вищих степенів, знаходити границю числової послідовності, будувати похилі та 

горизонтальні асимптоти, обчислювати інтеграл, будувати перерізи многогранників, знаходити 

об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

Числові функції. Фундаментальні поняття: функція, область визначення, область значень, 

обмеженість, монотонність, знакосталість, нулі функції, періодичність, вгнутість (опуклість), 

парність (непарність), найбільше (найменше) значення, основні елементарні функції, елементарна 

функція, дробово-раціональна функція, алгебраїчна функція, трансцендентна функція, графік 

функції.  

Фундаментальні факти: способи задання функції, основні властивості елементарних 

функцій та їх геометрична інтерпретація, геометричні перетворення графіків функцій. 



Границя та неперервність. Фундаментальні поняття: границя функції в точці та на 

нескінченності, неперервність функції.  

Фундаментальні факти: теореми про границі послідовностей, властивості границь функцій 

Похідна. Фундаментальні поняття: похідна, диференційовна функція, диференціал, n-а 

похідна, n разів диференційовна функція, n-ий диференціал, критичні точки, точки екстремуму, 

екстремум. 

Фундаментальні факти: теореми про похідні основних елементарних функцій, теореми 

про похідну оберненої функції, теореми про похідну суми, різниці, добутку, частки 

диференційовних функцій, теорема про похідну складеної функції, теореми про середнє,  

необхідні та достатні умови монотонності функції, необхідні та достатні умови існування 

екстремуму функції, необхідні та достатні умови вгнутості, необхідні та достатні умови існування 

точок перегину.     

Інтегральне числення функцій однієї змінної. Фундаментальні поняття: первісна, 

невизначений інтеграл, визначений інтеграл, інтегровна функція. 

Фундаментальні факти: властивості невизначеного інтегралу, основні методи 

інтегрування, правило інтегрування дробово-раціональної функції, окремі способи інтегрування 

ірраціональних та тригонометричних функцій, властивості визначеного інтегралу, критерій 

інтегровності, формула Ньютона-Лейбніца, основна теорема інтегрального числення. 

Комплексні числа. До фундаментальних понять віднесемо: комплексне число, дійсна та 

уявна частини комплексного числа, уявна одиниця, модуль (норма) комплексного числа, аргумент 

комплексного числа, тригонометрична форма запису комплексного числа, корінь n-ого степеня з 

комплексного числа. 

 Фундаментальні теоретичні факти: дії над комплексними числами, теореми Муавра. 

Многочлени. Фундаментальні поняття: числовий вираз, вираз із змінними, область 

допустимих значень змінних, тотожність, тотожне перетворення, одночлен, многочлен, 

раціональні, ірраціональні, трансцендентні вирази. 

Фундаментальні факти: формули скороченого множення, розклад многочлена на множники 

(винесення спільного множника, теорема Безу, схема Горнера, метод невизначених коефіцієнтів), 

розклад квадратного тричлена на множники, властивості степеня, кореня n-го степеня.  

Елементи стереометрії. Фундаментальні поняття: точка, пряма, площина, аксіома, 

теорема; кути: суміжні, вертикальні, гострі, прямі, тупі, розгорнуті; трикутник: гострокутний, 

прямокутний, тупокутний, рівносторонній і різносторонній; бісектриса, медіана, висота, 

серединний перпендикуляр; рівність і подібність фігур; чотирикутники: паралелограм, ромб, 

прямокутник, квадрат, трапеція; правильний многокутник, многокутник; коло і круг; рух, симетрія 

відносно точки, прямої, площини, паралельне перенесення, поворот, гомотетія, перетворення 

подібності; призма, піраміда; циліндр, конус, сфера і куля; градусна і радіанна міра кута, довжина 

відрізка, кола і дуги кола; площа многокутника, площа поверхні, об’єм тіла; відстань від точки до 

прямої, площини; кут між прямими, прямою і площиною, площинами, паралельні, 

перпендикулярні та мимобіжні прямі. 

Фундаментальні факти: аксіоми стереометрії, ознаки паралельних прямих  в просторі, 

властивості і ознаки паралельних і перпендикулярних площин, паралельних прямих і площин; 

властивості геометричних перетворень, формули для обчислення площ многокутників, круга та 

його частин, формула для обчислення довжини кола і його дуги, формули обчислення площ 

поверхонь і об’ємів призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі. 

площа многокутника, площа поверхні, об’єм тіла; відстань від точки до прямої, площини; кут між 

прямими, прямою і площиною, площинами, паралельні, перпендикулярні та мимобіжні прямі 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредита ECTS. 
 

Опис навчальної дисципліни 

Елементарна математика 

 

 

Характеристика 

дисципліни 

Напрям підготовки, 

спеціальність 

Академічний календар, 

види занять 



Кількість: 

кредитів ECTS  6 

 

модулів 1 

 

змістових модулів 3 

 

Загальний обсяг 

дисципліни 180 год 

 

Аудиторних годин на 

тиждень  2/4 

Спеціальність 014.04 

Середня освіта 

(Математика) 

 

 

ОС магістр 

 

 

Статус дисципліни - 

нормативна 

 

Курс 1 

 

Семестр 1-2 

 

Всього годин: 

лекцій:  20 

 

практичних: 60 

 

СРС:     100 

 

Вид підсумкового 

контролю 

1семестр – залік, 

2 семестр - екзамен 

 

 
 



  

Структура залікових кредитів дисципліни 

 
Назва теми Кількість годин, відведених на: 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

СРС 

Змістовий модуль 1. Елементи алгебри і початків аналізу 
Тема 1. Числові функції 2 4 8 

Тема 2. Границя та неперервність 2 4 8 

Тема 3. Похідна та її застосування 2 4 8 

Змістовий модуль 2. Інтегральне числення функції. Многочлени 

Тема 4. Інтеграл та його 

застосування. 

2 6 8 

Тема 5. Комплексні числа 
1 4 8 

Тема 6. Многочлени 
1 4 10 

Змістовий модуль 3. Елементи  стереометрії 

Тема 7. Вступ до стереометрії 2 6 15 

Тема 8. Поверхні геометричних тіл 4 22 20 

Тема 9. Комбінації тіл 4 6 15 

    

Разом за 1-2-ий семестр: 20 60 100 

 



Зміст лекційного курсу 

№ 

№

п\

п 

Розділ курсу і теми лекцій. Основні питання лекцій Кільк 

годин 

 Тема 1. Числові функції 2 

 Тема 2. Границя та неперервність 2 

 Тема 3. Похідна та її застосування 2 

 
Змістовий модуль 2. Інтегральне числення функції. Многочлени  

 

Тема 4. Інтеграл та його застосування. 
2 

 

Тема 5. Комплексні числа 
1 

 

Тема 6. Многочлени 
1 

 

Змістовий модуль 3. Елементи  стереометріїї  

 Тема 7. Вступ до стереометрії 2 

 Тема 8. Многогранники. Тіла обертання. Поверхні геометричних тіл 4 

 Тема 9. Комбінації тіл 4 

   

   

   

   

   

  20 

 

  



Зміст практичних занять 
№ п/п Зміст практичних занять Кількість 

Годин  

 

1-2. 
Змістовий модуль 1. Елементи алгебри і початків аналізу 

Числові функції  
Поняття функції. Властивості функцій. Тригонометричні функції 

Розв’язати: [1] №№839, 842, 843, 848, 857, 871, 872, 879, 889 

[11] с.7 №№1(а, б, в), 2, с.8 №№4, 8(а,д) 

4 

3-4 Границя та неперервність  

Границя числової послідовності. Властивості збіжних числових 

послідовностей. Обмежені послідовності. Монотонні послідовності. 

Теореми про границі послідовностей. Границя функції. Властивості 

функцій, що мають границю в точці. Властивості границь функцій. 

Границя функції на нескінченності. Похилі та горизонтальні 

асимптоти. Неперервні функції   

Розв’язати: [1] №№1016, 1020, 1023, 1029, 1032 

[12] с.6 №№1, 2, 3, 6, 7, 9 

4 

5-6 Похідна та її застосування  

Задачі, що приводять до поняття похідної. Диференційовність 

функції. Неперервність диференційованої функції. Правила 

диференціювання функції. Похідна складеної функції. Похідні 

вищого порядку. Теорема Ферма і Лагранжа. Застосування похідної 

до наближених обчислень. 

Розв’язати: [1] №№1039, 1044, 1049, 1059, 1081, 1108 

 [11] с. 1 №№1, 3, 4, 5, 6, 7, [12] с.7 №№2, 3, 4, 6 (1,3), 7(1) 

4 

   

7-9 Змістовий модуль 2. Інтегральне числення функції. Многочлени 

Інтеграл та його застосування. 

Розв’язати: [1] №№1182, 1188, 1193, 1194, 1195, 1200, 1207, 1209 

[12] с.8 №№1, 2(2), 3, 4 

6 

10-11 Комплексні числа  

Розв’язати: [12] с.1 №№1, 2, 3, 5, [13] с.69 №№1(а,г), 2, 3(а,е), 4(а), 5(а), 

6(а) 

4 

12 Многочлени  

Розв’язати: [13] с.80 №№1(а), 2, 3, 4, 7(а,в,д) 

2 

13 Контрольна робота 2 

  26 

1-3 Змістовий модуль 3. Елементи  стереометрії 

Паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі. 

Розв’язати: [13] с.528 №№1,2,3, [2] №45, 46, 47, 55, 81, 87, 105 

6 

4-5 Многогранники  

Розв’язати: [10] №№706, 718, 727, 751, 770, 782,  [2] №344 

4 

6-10 Перерізи многогранників 

Методи побудови перерізів многогранників та тіл обертання 

Розв’язати: [10] №№402, 408, 414, 418, 429, [2] №215, 218, 233, 234, 256 

10 

11-12 

 
Площі геометричних тіл  

Розв’язати: [10] №№837, 843, 845, 850, 862, [2] №348, 352, 387 

4 

 

13-14 Об’єми геометричних тіл  

Розв’язати: [10] №№898, 903, 914, 938, [2] №402, 403, 414 

4 

15-16 Комбінації тіл 

Розв’язати: виконати зображення комбінацій тіл обертання, [10] 

№№974, 978, 993, 1014, 1040 

4 

17  Контрольна робота 2 



Зміст самостійної роботи 

 
Номер 

теми 

Зміст самостійної роботи Кількість годин 

СРС 

Тема 1 Підготовка до практичних занять № 1-2: 

СРС:розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять 

8 

Тема 2 Підготовка до практичних занять № 3-4: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять, виконання індивідуальних робіт 

8 

Тема 3 Підготовка до практичних занять № 5-6: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять, виконання індивідуальних робіт 

8 

Тема 4 Підготовка до практичних занять № 7-9: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять, виконання індивідуальних робіт 

8 

Тема 5 

 

Підготовка до практичних занять № 10-11: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять 

8 

Тема 6 

 

Підготовка до практичних занять № 12-13: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять 

10 

   

Тема 7 Підготовка до практичних занять № 1-3: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять 

15 

Тема 8 Підготовка до практичних занять №4-14: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять. 

20 

Тема 9 Підготовка до практичних занять №15-17: 

СРС: розв’язування задач, вказаних у планах практичних 

занять, виконання індивідуальних робіт 

15 

   

   

 Разом  100 
 

 



 Запитання для підсумкового контролю 

1. Числові функції. Поняття функції.  Властивості функцій.  

2. Тотожні перетворення раціональних виразів.  Ділення многочленів кутом.  

3. Метод невизначених коефіцієнтів.  

4. Схема Горнера. Теорема Безу. Корені многочлена. Теорема Вієта.  

5. Границя числової послідовності. Властивості збіжних числових послідовностей.  

6. Обмежені послідовності. Монотонні послідовності.  

7. Теореми про границі послідовностей.  

8. Границя функції.  

9. Властивості функцій, що мають границю в точці.  

10. Властивості границь функцій.  

11. Границя функції на нескінченності.  

12. Похилі та горизонтальні асимптоти.  

13. Неперервні функції   

14. Задачі, що приводять до поняття похідної.  

15. Диференційовність функції. Неперервність диференційованої функції.  

16. Правила диференціювання функції.  

17. Похідна складеної функції.  

18. Похідні вищого порядку.  

19. Теорема Ферма і Лагранжа.  

20. Застосування похідної до наближених обчислень. 

21. Поняття первісної та невизначеного інтеграла.  

22. Таблиця основних інтегралів.  

23. Основні методи інтегрування: метод безпосереднього інтегрування; метод підстановки 

(заміни змінної); інтегрування частинами.  

24. Означення та умови існування визначеного інтегралу.  

25. Властивості визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца.  

26. Методи обчислення визначених інтегралів.  

27. Обчислення площ плоских фігур. 

28.  Довжина дуги.  

29. Об’єм тіла.  

30. Обчислення роботи. 

31. Поняття комплексного числа. 

32. Алгебраїчна, тригонометрична та показникова форма запису комплексного числа. 

Арифметичні дії з комплексними числами.  

33. Формула Муавра. Спряжені числа. Геометричне представлення комплексного числа.  

34. Поняття многочлена. Операції над многочленами. Корінь многочлена. Розкладання 

многочлена на нескоротні множники. 

35. Аксіоми стереометрії. Наслідки аксіом стереометрії.  

36. Паралельність у просторі.  

37. Перпендикулярність у просторі.  

38. Кути між прямими і площинами у просторі. 

39. Многогранники. Правильні многогранники. Опуклі многогранники.  

40. Перерізи многогранників. Методи побудови перерізів многогранників: «Метод сліду» 

41. Методи побудови перерізів многогранників:  «Метод внутрішнього проектування».  

42. Тіла обертання. Приклади тіл обертання.  

43. Методи побудови перерізів тіл обертання. «Метод сліду». «Метод внутрішнього 

проектування».  

44. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання.  

45. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

46. Комбінації тіл обертання 
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Критерії оцінювання 

Загальна підсумкова  оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого балу 

за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та заліковій 

книжці за двома шкалами оцінювання: національною і ECTS. Середньозважений бал із 

дисципліни визначається на основі: 

4. Встановленого вагового коефіцієнта дисципліни (дорівнює 1 і розподіляється 

окремо за кожний вид роботи). 

5. Середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожен вид 

роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою. 

6. Залік та екзамен виставляється студенту, який виконав усі види робіт з дисципліни і 

його середньозважений бал знаходиться у межах 2,75-5,00. 

 

Елементарна математика  (1семестр) 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Практичні 

заняття 

Модульні 

контрольні 

роботи 

 Залік 

26 практичних  1МКР 2  

ВК:                 0,4 0,4 0,2  

Елементарна математика  (2семестр) 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Практичні заняття Модульні 

контрольні 

роботи 

 Екзамен  

34 практичних  1 МКР 2  

ВК:                 0,2 0,4 0,2 0,2 

 

Критерії оцінювання 

Оцінка 

ECTS 

Середньо-  

зважений 

бал, що 

формує 

інтервальну 

шкалу 

 

 

Національна  оцінка 

1 2 3 

А 4,51-5,00 5 Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й 

практичними вміннями з курсу: вільно володіє поняттями 

математичного аналізу (границя, неперервність, похідна, інтеграл) 

та стереометрії; знає формули для обчислення площ та об’ємів 

просторових фігур, володіє властивостями геометричних 

перетворень, координатним та векторним методами розв’язування 

задач та вміє застосовувати їх до розв’язування задач, зокрема на 

побудову; вміє будувати перерізи многогранників та тіл 

обертання; розв’язує евристичні задачі, задачі, що поєднують в 



собі теоретичний матеріал всього курсу; вміє доводити теореми 

курсу. 

В 4,01-4,50 4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального мате-

ріалу, вміннями їх практичного впровадження. Володіє поняттями 

математичного аналізу (границя, неперервність, похідна, інтеграл) 

та стереометрії; знає формули для обчислення площ та об’ємів 

просторових фігур, володіє властивостями геометричних 

перетворень, координатним та векторним методами розв’язування 

задач та вміє застосовувати їх до розв’язування задач, зокрема на 

побудову; вміє будувати перерізи многогранників та тіл 

обертання; розв’язує задачі, що поєднують в собі теоретичний 

матеріал всього курсу; вміє доводити основні теореми курсу. 

С 3,50-4,00 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним 

матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й 

навичками. Знає основні поняття математичного аналізу (границя, 

неперервність, похідна, інтеграл) та стереометрії; знає формули 

для обчислення площ та об’ємів просторових фігур, володіє 

властивостями геометричних перетворень, координатним та 

векторним методами розв’язування задач та вміє застосовувати їх 

до розв’язування задач.   

D 2,83-3,43 3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, 

практичними вміннями й навичками. Знає основні поняття 

математичного аналізу (границя, неперервність, похідна, інтеграл) 

та стереометрії; знає формули для обчислення площ та об’ємів 

просторових фігур, знає властивості геометричних перетворень та 

вміє застосовувати їх до розв’язування задач після підказки; 

розв’язує стандартні задачі.   

Е 2,51-2,75 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, 

практичними вміннями й навичками визначається нижче 

середнього. Матеріал знає на репродуктивному рівні, допускає 

грубі помилки під час усної відповіді та під час розв’язування 

задач.  

FX 2,00-2,5 2 Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, 

студент не спроможний опанувати практичні вміння без 

додаткових занять з дисципліни. 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність 

практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного 

вивчення дисципліни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                                                                                                        (підпис) 



Пояснювальна записка 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Додаткові розділи вищої 

алгебри” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

напряму підготовки 8.04020101 Математика*  за спеціальністю 014.04 Середня освіта 

(Математика) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є алгебраїчні рівняння вищих степенів  

та їх системи, скінченновимірні простори, білінійні та квадратичні форми. 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу “Додаткові розділи вищої алгебри” має 

передувати вивчення фундаментальних дисциплін: лінійної алгебри, теорії чисел, 

математичної логіки та теорії алгоритмів.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Геометричні перетворення фігур  

2. Конструктивні задачі геометрії  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Рівняння вищих степенів 

2. Системи алгебраїчних рівнянь 

3. Скінченно-вимірні простори. Квадратичні форми.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни: узагальнити поняття про алгебраїчні рівняння п-го 

степеня та їх систем, способи їх розв’язування; розвинути у студентів вміння розв’язувати 

алгебраїчні рівняння старших степенів, досліджувати жорданові форми матриць, білінійні 

та квадратичні форми. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Додаткові розділи вищої алгебри” 

є:  

 розвинути алгоритмічне, логічне та абстрактне мислення у студентів;  

 навчити використовувати різні  методи при розв’язуванні рівнянь вищих степенів та 

систем алгебраїчних рівнянь; 

 виробити вміння сформулювати реальну прикладну задачу і побудувати її 

математичну модель;   

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні поняття вищої алгебри, зокрема такі як, формули Вієта для рівнянь n-

го степеня, λ-матриця,  симетричний многочлен, результант та дискримінант, векторний 

простір, лінійний оператор, білінійна функція, квадратична функція, евклідів та унітарний 

простір. 

вміти: розв’язувати рівняння 3-го і 4-го степеня з дійсними і комплексними 

коефіцієнтами, розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь, знаходити результант та 

дискримінант, знаходити Жорданову форму матриці, зводити до канонічного вигляду 

квадратичні форми, ортогоналізовувати системи векторі, знаходити канонічну матрицю та 

канонічний базис ортогонального оператора. 

мати уявлення про: застосування сучасних комп’ютерних програм до розв’язування 

задач вищої алгебри, використання понять вищої алгебри в шкільному курсі алгебри. 

Фундаментальними поняттями є: розмірність лінійного простору, підпростір 

лінійного простору, скалярний добуток, евклідів простір, унітарний простір, ортогональний 

базис, лінійний оператор, його область значень і ядро, матриця, власні значення і власні 

вектори лінійного оператора, спряжений, самоспряжений, унітарний лінійний оператор, 

спектр оператора, квадратична та білінійна форма, подільність, ділене, дільник, частка, 



остача, кратне, спільне і найменше спільне кратне, спільний і найбільший спільний 

дільник, многочлен степеня n, корінь многочлена, кратність кореня, незвідний многочлен, 

раціональний дріб правильний і неправильний, елементарні дроби, рівняння, порядок 

рівняння, Жорданова форма матриць, симетричні многочлени, результант та дискримінант, 

алгебраїчні числа та скінченні поля. 

Фундаментальні твердження: аксіоми лінійного простору, аксіоми скалярного 

добутку, нерівність Коші – Буняковського, властивості власних векторів лінійного 

оператора, теорема про еквівалентність квадратичної форми діагональній формі, метод 

Лагранжа, метод Якобі, закон інерції для квадратичних форм, основна теорема алгебри, 

наслідок з неї, формули Вієта, схема Горнера, метод Феррарі, теорема про розклад 

правильного раціонального дробу на суму елементарних, формули Кордано. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS 



Назва 

дисципліни______________“Додаткові розділи вищої алгебри________________ 

 

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність Академічний календар, види занять 

 

кількість: 

кредитів ECTS  -  4 

модулів - 3 

змістовних модулів - 3 

 

Загальний обсяг дисципліни – 

120 год. 

 

Аудиторних годин на 

тиждень____3________ 

 

 

Напрям підготовки:  

8.04020101 

Математика* 
Спеціальність 014.04 Середня 

освіта (Математика) 

 

ОС_____магістр ___ 

 

 

 

Статус дисципліни 
_______варіативна________ 

Курс - ІІ 
 

Семестр - 4 

Всього годин: 

Лекцій – 16 год. 

Практичних – 38 год. 

СРС – 66 год. 

 

Вид підсумкового контролю 

___4с. - залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура залікових кредитів дисципліни 
Назва теми Кількість годин, відведених на: 

 

 

 

Лекції 

Аудиторні 

заняття 

(семінарські, 

практичні, 

лабораторні, 

поточний 

контроль) 

 

 

 

Самостійна робота (СРС) 

Геометричні перетворення 

Змістовий модуль 1. Рівняння вищих степенів. Алгебраїчне розв’язування рівнянь 
Тема 1. Многочлени над полем 

раціональних чисел.  

Тема 2. Кубічні рівняння. 

Тема 3. Рівняння 4-го степеня. 

Поняття розв'язності у   

квадратних   радикалах 

 

6 

 

10 

 

20 

Змістовий модуль 2. Системи алгебраїчних рівнянь 
Тема 4. Симетричні многочлени.  

Тема 5. Розв’язування системи 

алгебраїчних рівнянь.  

Тема 6. Алгебраїчні числа та 

скінченні поля. 

 

4 

 

10 

 

20 

Змістовий модуль 3. Скінченновимірні простори. Квадратичні форми. 

Тема 7. Лінійні оператори та їх 

матриці. 

Тема 8. Теорія λ-матриць. 

Жорданова форма матриць. Тема 

9. Білінійні і квадратичні форми.  

Тема 10. Евклідові і унітарні 

простори.  

 

6 

 

18 

 

26 

    

Разом  16 38 66 

 

 

 

 



Зміст лекційного курсу 

№ 

п/п 

Розділ курсу і теми лекцій. Основні питання лекцій Кіл. 

год. 

I 

 

1. 

 

Змістовий модуль 1. Рівняння вищих степенів. Алгебраїчне розв’язування рівнянь  
Тема 1. Многочлени над полем раціональних чисел.  

1. Звідність і незвідність многочленів у полі раціональних чисел 

2. Раціональні корені многочленів з раціональними коефіцієнтами 

3. Розклад многочлена над полем комплексних чисел у добуток лінійних множників  

4. Розклад многочленів над полем дійсних чисел на добуток незвідних множників 

Література: [2, с.350-358, 350-358] 

 

 

 

2 

 

 

 

 2. Тема 2. Кубічні рівняння. 

1. Розв’язування кубічного рівняння.  

2. Формули Вієта. 

3. Кубічне рівняння з дійсними коефіцієнтами. 

4.  Дослідження кубічного рівняння з комплексними коефіцієнтами 

Література: [1, с. 237-251] [2, с. 233-246], 

 

2 

3. Тема 3. Рівняння 4-го степеня.  

1. Розв’язування рівнянь 4-го степеня.  

2. Задача алгебраїчного розв’язування рівнянь.  

3. Поняття розв'язності у   квадратних   радикалах 

4. Зв'язок з розширеннями числових   полів.   

5. Числа, що виражаються у квадратних радикалах  

6. Ознаки того, що число виражається у квадратних радикалах 

7. Розв'язність у квадратних радикалах рівнянь  3-го і 4-го степенів 

8.  Загальний критерій розв'язності у квадратних радикалах  

Література: [2, с. 233-246, 298-305], 

 

2 

ІІ 

4. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Системи алгебраїчних рівнянь  

Тема 4. Симетричні многочлени.  

1. Симетричні многочлени  

2. Результант і дискримінант.  

3. Результант у формі Сільвестра. 

Література: [1, с. 420-438] [2, с.321-345] 

 

2 

 

 

5. Тема 5. Розв’язування системи алгебраїчних рівнянь. Алгебраїчні числа і скінченні розширення 

числових полів 

1. Розв’язування системи алгебраїчних рівнянь 

2. Алгебраїчні числа і скінченні розширення числових полів 

3. Просте алгебраїчне розширення поля 

4. Скінченні розширення полів 

Література: [1, с. 448-456], [2, с.358-364] 

 

2 

6. 

 

 

 

 

  

Змістовий модуль 3. Скінченновимірні простори. Квадратичні форми 
Тема 6. Лінійні оператори та їх матриці. 

1. Лінійні оператори та їх матриці 

2. Спряжений і самоспряжений оператор 

Література: [2, с. 237-251] 

 

1 



7. Тема 7. Теорія λ-матриць. Жорданова форма матриць. 

1. Еквівалентність λ-матриць. Унімодулярні λ-матриці 

2. Циклічний підпростір та мінімальний анулятор вектора. 

3. Матриця оператора на циклічному підпросторі  та її характеристичний 

поліном 

4. Мінімальний поліном оператора 

5. Канонічна форма матриці оператора 
6. Канонічна матриця Жордана 

7. Нормальна форма Жордана 

Література: [1, с. 482-493] [2, с.364-392], 

2 

8. Тема 8. Білінійні і квадратичні форми.  
1. Означення квадратичної форми  

2. Перетворення квадратичних форм 

3. Квадратичні форми канонічного вигляду 

4. Ортогональні перетворення квадратичних форм 

5. Закон інерції 

6. Критерій Сильвестра  

7. Білінійні форми 

Література: [2, с.166-184] 

2 

9. Тема 9. Евклідові і унітарні простори.  

1. Полуторалінійні форми і унітарні простори 

2. Евклідові і унітарні простори.  

3. Нерівність Коші-Буняковського 

4. Ортогональний базис і його властивості. 

6. Ортогональні та унітарні оператори 

Література: [1, с. 473-482], [2, с.211-222] 

1 

 Разом 16 

 



Зміст лабораторних, практичних, семінарських занять 
№ Плани практичних, лабораторних занять та семінарів Кількість 

годин 

I 

 

1-

2. 

 

Змістовий модуль 1. Рівняння вищих степенів. Алгебраїчне 

розв’язування рівнянь  

Тема 1. Многочлени над полем раціональних чисел.  
1. Звідність і незвідність многочленів у полі раціональних чисел 

2. Раціональні корені многочленів з раціональними коефіцієнтами 

3. Розклад многочлена над полем комплексних чисел у добуток лінійних 

множників  

4. Розклад многочленів над полем дійсних чисел на добуток незвідних 

множників 

Розв’язати: [8] №№21.11 (а,б,д), 22.1 (а,б), 22.20 (а), 24.16 (а, д,е), 

24.13 (а), 31.9 (а), 31.10 (а,б)  

Література: [2, с.350-358, 350-358] 

 

 

 

4 

 

 

 

 3-

5. 

Тема 2-3. Кубічні рівняння. Рівняння 4-го степеня 
1. Розв’язування кубічного рівняння.  

2. Розв’язування рівнянь 4-го степеня.  

3. Розв'язність у квадратних радикалах рівнянь  3-го і 4-го степенів 
4. Загальний критерій розв'язності у квадратних радикалах 

Розв’язати: [8] №№33.2 (а,б), 33.5, 33.12 (а,б), 33.18 (а,в,г), 33.20, 

35.1 (а,б,в), 35.2 (а,б), 35.3 (а,б) 

Література:[1, с. 237-251] [2, с. 233-246], 

 

6 

ІІ 

6-

8. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Системи алгебраїчних рівнянь  

Тема 4. Симетричні многочлени.  
1. Симетричні многочлени  

2. Результант і дискримінант.  

3. Результант у формі Сільвестра. 

Розв’язати: [8] №№28.1 (а,б), 28.4 (а), 28.8 (а,в), 28.9 (а,б), 29.4 

(а,б), 30.1. (а,б,з), 30.4 (а,б), 30.5, 33.1 (а,б) 

Література: [1, с. 420-438] [2, с.321-345] 

 

6 

 

 

9-

10 

Тема 5. Розв’язування системи алгебраїчних рівнянь. Алгебраїчні 

числа і скінченні розширення числових полів 

1. Розв’язування системи алгебраїчних рівнянь 

2. Алгебраїчні числа і скінченні розширення числових полів 

3. Просте алгебраїчне розширення поля 
4. Скінченні розширення полів 

Розв’язати: [8] №№29.1 (а,в,е), 29.2 а), 30.9 (а,в), 36.1 (а,б,ж), 36.2 

(а,б), 37.1 (а,б), 37.5 (а), 37.2 (а,б), 37.3 (а) 

Література: [1, с. 448-456], [2, с.358-364] 

 

7 

6. 

 

11 

 

 

  

Змістовий модуль 3. Скінченновимірні простори. Квадратичні 

форми 

Тема 6. Лінійні оператори та їх матриці. 

1. Лінійні оператори та їх матриці 

2. Спряжений і самоспряжений оператор 

Розв’язати: [5] №№650, 664, 673, 693, 699, 704, 712,  

Література: [2, с. 237-251] 

 

2 

7. 

 

12-

13 

Тема 7. Теорія λ-матриць. Жорданова форма матриць. 

1. Еквівалентність λ-матриць. Унімодулярні λ-матриці 

2. Циклічний підпростір та мінімальний анулятор вектора. 

3. Матриця оператора на циклічному підпросторі  та її 

характеристичний поліном 

4. Мінімальний поліном оператора 

5. Канонічна форма матриці оператора 

6. Канонічна матриця Жордана 

7. Нормальна форма Жордана 

Розв’язати: [9] №№976, 979, 1000, 1003, 1006, 1058, 1063, 1086, 

 

6 



1087, 1090, 1094, 1100 

Література: [1, с. 482-493] [2, с.364-392], 

14-

16. 

Тема 8. Білінійні і квадратичні форми.  

1. Означення квадратичної форми 

2. Перетворення квадратичних форм 

3. Квадратичні форми канонічного вигляду 

4. Ортогональні перетворення квадратичних форм 

5. Закон інерції 

6. Критерій Сильвестра 

7. Білінійні форми 

Розв’язати: [5] №№716, 718721, 722,729, 732, 737, 744, 752, 758, 

760, 767, 772, 773, 1062, 1065 

Література: [2, с.166-184] 

6 

17-

18 

Тема 9. Евклідові і унітарні простори.  

1. Полуторалінійні форми і унітарні простори 

2. Евклідові і унітарні простори.  

3. Нерівність Коші-Буняковського 

4. Ортогональний базис і його властивості. 

6. Ортогональні та унітарні оператори 

Розв’язати: [4] №№1110, 1114, 1125, 1131, 1145, 1150, 1154. 

 [9] №№ 1549, 1555, 1556, 1571, 1578, 1585 

Література: [1, с. 473-482], [2, с.211-222] 

4 

19 Контрольна робота 2 

 Разом 38 



Зміст самостійної роботи 
Номер 

теми 

Зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

СРС 

  Змістовий модуль 1. Рівняння вищих степенів. Алгебраїчне розв’язування 

рівнянь  

 

Теми 1-3 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять  

№№1-5, складання план-конспектів: складання план-конспектів: «Історичні 

аспекти виникнення способів розв’язування рівнянь третього та четвертого 

степенів». 

20 

 Змістовий модуль 2. Системи алгебраїчних рівнянь  

Теми 4-5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять  

№№6-9, підготовка до контрольної роботи. 

20 

 Змістовий модуль 3. Скінченновимірні простори. 

Квадратичні форми 

 

Теми 6-9 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять  

№№10-18, підготовка до контрольної роботи,  розв’язування індивідуальної 

роботи. 

 

20 

 Підготовка до підсумкового контролю 6 

Разом за 3 семестр 66 

 

 



Перелік питань для підсумкового контролю 

 

1. Рівняння вищих степенів.  

2. Алгебраїчне розв’язування рівнянь.  

3. Різні способи розв’язування кубічного рівняння.  

4. Формули Вієта.  

5. Дослідження кубічного рівняння з комплексними коефіцієнтами.  

6. Кубічне рівняння з дійсними коефіцієнтами.  

7. Рівняння 4-го степеня. Способи їх розв’язування. 

8. Задача алгебраїчного розв’язування рівнянь.  

9. Теорема Безу 

10. Схема Горнера 

11. Формула Кардано 

12. Метод Феррарі 

13. Симетричні многочлени.  

14. Результант і дискримінант. Результант у формі Сільвестра.  

15. Розв’язування системи алгебраїчних рівнянь.  

16. Алгебраїчні числа та скінченні поля. 

17. Скінченновимірні простори.  

18. Лінійні оператори. Їх властивості. Дії над лінійними операторами. 

19. Ядро та образ лінійного оператора. 

20. Лінійний оператор з простим спектром. 

21. Самоспряжений лінійний оператор. Його матриця. 

22. Зведення матриці лінійного оператора до діагонального вигляду. 

23. Квадратичні форми. Матриця квадратичної форми. 

24. Закон інерції квадратичних форм. 

25. Додатно визначені квадратичні форми. Критерій Сильвестра. 

26. Класифікація квадратичних форм. 

27. Метод Якобі зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. 

28. Метод Лагранжа зведення квадратичної форми до канонічного вигляду 

29. Теорія λ-матриць. Жорданова форма матриць.  

30. Функції від матриць.  

31. Білінійні і квадратичні форми.  

32. Евклідові і унітарні простори.  

33. Спряжений і самоспряжений оператор.  

 

 

 

 

 



Рекомендована література 

Основна 
1. Костарчук В.М., Курс вищої алгебри / Костарчук В.Н., Хацет Б.І. – К.: Вища школа, 1964. – 512 с.  

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. /  Курош А.Г. - 9-ое изд. - М.: Наука, 1968. – 431 с. 

3. Гриньов Б. В. Вища алгебра / Б. В. Гриньов, І.К.Кириченко  – Х., Гімназія 2008 – 181 c.  

4. Фаддеев Д.К. Сборник задач по высшей алгебре / Фаддеев Д.К., Соминский И.С.  – М.: Наука, 1977.- 288 с. 

5. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії / [В.І.Діскант, Л.Р.Береза, 

О.П.Грижук, Л.М.Захаренко].- К.: Вища школа, 2001. – 303 с. 

6. Назієв Е. Х. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.: навч. посібник для студентів вищих 

технічних навчальних закладів / Е. Х. Назiєв, В. М. Владiмiров, О. А. Миронець. - К. : 

Либідь, 1997. - 151 с. 
7. Чарін В. Лінійна алгебра. / В. Чарін – К.: Вища школа, 2005. – 388 с. 

8. Алгебра і теорія чисел: Практикум. Частина 2 / [С.Т. Завало, С.С.Левищенко, В.В. Пилаев, Н.А. Рокицкий] -  

К: Вища школа : Гол. вид-во, 1986.–  264 с. 

9. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре / Проскуряков И.В. – М.: Бином Лаборатория знаний, 

2005. – 383 с. 

 

 

Допоміжна 
1. Болтянский В.Г. Симметрия в алгебре / Болтянский В.Г., Виленкин Н.Я. – М. : МЦНМО, 2002. – 240 с. 

2. Гриньов Б. В. Вища алгебра: підручник / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. - Харків : Гімназія, 2008. - 182 с. 

 

 
Карта забезпеченості літературою 

 

№ 

п/п 

Найменування джерела Кількість примірників 

в бібліотеці ВНЗ / 

кафедри 

Кількість студентів, 

що вивчають 

відповідну 

дисципліну 

   Денна форма 

1. 2. 3 4 

7.  Чарін В. Лінійна алгебра. / В. Чарін – К.: 2005. – 

388 с. 

50/0  

 

 

 

 

25 

8.  Назієв Є. Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія:навч.посібник  / Є Назієв – К.,1997.– 

297 с. 

49/0 

9.  Гриньов Б. В. Вища алгебра / Б. В. Гриньов, 

І.К.Кириченко  – Х., Гімназія 2008 – 181 c.  

80/0 

10.  Діскант М. Н. Збірник задач з лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії / М. Н. Діскант  – К.: 2005. 

– 256 с. 

20/0 

 



Система поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях. Рейтинговий бал за 

практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 5-

ти бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. 

Заходи з підсумкового контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу курсу. 

Самостійна та індивідуальна робота проводиться у вигляді виконання індивідуальних розрахункових робіт та 

складання опорних конспектів. 

 

 

Аудиторна робота Самостійна та 

індивідуальна робота 

Підсумковий контроль 

Практичні 

заняття 

Поточний контроль Розрахункова робота Підсумковий 

контроль 

Залік 

38 №1 1 №2  

ВК:  0,15 0,25 0,15 0,35 0,1 

0,4 0,15 0,45 

 

Критерії оцінювання 

Оцінка 

ECTS 

Середньозва-

жений бал, що 

формує 

інтервальну 

шкалу 

Національна  оцінка 

1 2 3 

А 4,51-5,00 5 Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й 

практичними вміннями з курсу: вільно володіє мовою лінійної 

алгебри, застосовує їх для розв’язування задач; володіє поняттями та 

твердженнями вищої алгебри, що стосуються тем многочлени, 

рівняння, системи рівнянь, алгебраїчні числа, лінійні оператори, 

матриці та дії над ними, векторні простори та вміє використовувати їх 

для розв’язування задач; знає різні методи знаходження коренів 

рівнянь вищих степенів, зведення квадратичних форм до канонічного 

виду,   розв’язує евристичні задачі, задачі, що поєднують в собі 

теоретичний матеріал всього курсу. 

В 4,01-4,50 4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального мате-

ріалу, вміннями їх практичного впровадження. Володіє мовою 

лінійної алгебри, застосовує їх для розв’язування задач; володіє 

поняттями та твердженнями вищої алгебри, що стосуються тем 

многочлени, рівняння, системи рівнянь, алгебраїчні числа, лінійні 

оператори, матриці та дії над ними, векторні простори та вміє 

використовувати їх для розв’язування задач; знає різні методи 

знаходження коренів рівнянь вищих степенів, зведення квадратичних 

форм до канонічного виду,   розв’язує задачі, що поєднують в собі 

теоретичний матеріал всього курсу.  

С 3,50-4,00 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом 

та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. Знає 

поняття та твердження вищої алгебри, що стосуються тем 

многочлени, рівняння, системи рівнянь, алгебраїчні числа, лінійні 

оператори, матриці та дії над ними, векторні простори та вміє 

використовувати їх для розв’язування задач після підказки викладача; 

знає деякі методи знаходження коренів рівнянь вищих степенів, 

зведення квадратичних форм до канонічного виду,   задачі, що 

поєднують в собі теоретичний матеріал всього курсу після підказки 

викладача. 

D 2,83-3,43 3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, 

практичними вміннями й навичками. Знає деякі поняття та 

твердження вищої алгебри, що стосуються тем многочлени, рівняння, 

системи рівнянь, алгебраїчні числа, лінійні оператори, матриці та дії 

над ними, векторні простори та вміє використовувати їх для 

розв’язування задач під керівництвом викладача; знає деякі методи 

знаходження коренів рівнянь вищих степенів, зведення квадратичних 

форм до канонічного виду. 

Е 2,51-2,75 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними 

вміннями й навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає 

на репродуктивному рівні, допускає грубі помилки під час усної 



відповіді та під час розв’язування задач.  

FX 2,00-2,5 2 Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, 

студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових 

занять з дисципліни. 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність 

практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення 

дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Пояснювальна записка 

 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Додаткові розділи вищої геометрії” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.04020101 Математика* за спеціальністю 

014.04 Середня освіта (Математика) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: геометричні перетворення, задачі на побудову, різні способи 

розв’язування задач на побудову. 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу “Додаткові розділи вищої геометрії” має передувати вивчення шкільного 

курсу геометрії, аналітичної геометрії, проективної геометрії та теорії зображень, конструктивної геометрії.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Геометричні перетворення фігур  

2. Конструктивні задачі геометрії  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни: узагальнити поняття про геометричні перетворення, що розглядаються в 

евклідовій площині, в афінному та проективному просторі; розвинути у студентів вміння розв’язувати 

конструктивні задачі за допомогою різних засобів (циркулем, лінійкою, їх поєднанням, двосторонньою 

лінійкою тощо). 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Додаткові розділи вищої геометрії” є:  

 розвинути алгоритмічне, конструктивне та креативне мислення у студентів;  

 навчити використовувати різні  методи при розв’язуванні задач на побудову; 

 виробити вміння сформулювати реальну прикладну задачу і побудувати її геометричну модель.   

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 означення, властивості геометричних перетворень евклідової та проективної 

площини; 

 аксіоми побудови довільними засобами, найпростіші та основні побудови; 

 етапи розв’язування задачі на побудову; 

 різні методи розв’язування задач на побудови; 

 критерії розв’язності конструктивної задачі за допомогою певного геометричного 

інструменту. 

 вміти: 

 вміти виконувати всі найпростіші та основні побудови (що виконуються на 

евклідовій площині та у проективній площині); 

 використовувати критерії розв’язності конструктивної задачі за допомогою певного 

геометричного інструменту для визначення методу розв’язування даної задачі; 

 використовувати різні методи для розв’язування конструктивної задачі; 

 виконувати розв’язання конструктивної задачі за всіма етапами: проводити аналіз; 

безпосередньо побудову; доводити, що побудована фігура є заданою в умові задачі; 

досліджувати питання про умови існування розв’язків та їх кількості. 

мати уявлення:  

 про можливість використання комп’ютерних програм для розв’язування задач на 

побудову, зокрема побудови перерізів. 
 

Фундаментальні поняття: рух, паралельне перенесення, симетрія, поворот, гомотетія, перетворення 

подібності, інверсія, теореми теорії зображення плоских фігур, центральне проектування, перспектива, 

проективне перетворення, невласні точки, прямі, площина, простір; розділені пари точок, тривершинник, 

тристоронник, повний чотиривершинник (чотиристоронник), гармонічна четвірка точок (прямих), 

перспективно відповідні елементи першого ступеня, проективна відповідність, ряд або крива другого 

порядку, зовнішня та внутрішня точки площини відносно кривої другого порядку, шестивершинник 

(шестисторонник) вписаний (описаний) в криву другого порядку, пучок (прямих) другого порядку, точка 

дотику, крива другого класу, полюс і поляра, полярна відповідність, гомологія, вісь гомології, центр 

гомології, гармонічна, особлива та гіперболічна гомологія, зображення, правильність, наочність, вимірність, 

простота у побудові, повнота й метрична визначеність зображення, оборотні та умовні зображення, позиційні 

та метричні задачі, задачі на побудову, основні етапи розв’язування задач на побудову. 

Фундаментальні твердження: інваріанти геометричного перетворення; властивості паралельного 

проектування; пряма теорема Дезарга; обернена теорема Дезарга; основна властивість конфігурації Дезарга; 

властивості гармонічної четвірки точок; властивості гармонічної четвірки прямих; теорема про складне 

(ангармонічне) відношення чотирьох прямих; властивості повного чотиривершинника; способи побудови 



четвертої гармонічної точки; умови, що визначають проективну відповідність форм першого ступеня; теорема 

Паскаля, теорема Бріаншона; властивості поляри; теореми теорії зображення плоских фігур, теорема Польке-

Шварца; правила зображення круглих фігур, вписаних та описаних фігур; методи побудови перерізів, різні 

методи розв’язування задач на побудову (гмт, геометричні перетворення, метод додаткових побудов, 

алгебраїчний метод, метод інверсії), аксіоми креслярських інструментів, основні та найпростіші задачі на 

побудову (евклідова та проективна геометрія). 

 

 



Назва 

дисципліни______________“Додаткові розділи вищої геометрії” _____________________ 

 

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність Академічний календар, види занять 

 

кількість: 

кредитів ECTS  -  4 

модулів - 2 

змістовних модулів - 2 

 

Загальний обсяг дисципліни – 

120 год. 

 

Аудиторних годин на 

тиждень____4________ 

 

 

Напрям підготовки:  

8.04020101 

Математика* 
Спеціальність 014.04 Середня 

освіта (Математика) 

ОС_____магістр ___ 

 

 

 

Статус дисципліни 
_______варіативна________ 

Курс - ІІ 
 

Семестр - 3 

Всього годин: 

Лекцій – 16 год. 

Практичних – 34 год. 

СРС – 70 год. 

 

Вид підсумкового контролю 

___3с. - залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура залікових кредитів дисципліни 
Назва теми Кількість годин, відведених на: 

 

 

 

Лекції 

Аудиторні 

заняття 

(семінарські, 

практичні, 

лабораторні, 

поточний 

контроль) 

 

 

 

Самостійна робота (СРС) 

Геометричні перетворення 

Змістовий модуль 1. Геометричні перетворення 

Тема 1. Геометричні 

перетворення. 
Тема 2. Проективні 

перетворення, їх властивості 

 

8 

 

6 

 

30 

Змістовий модуль 2. Конструктивні задачі геометрії 

 

Теорія геометричних 

побудов. 

Тема 3. Задачі на побудови, 

що розв’язуються за 

допомогою циркуля та 

лінійки.  

Тема 4. Задачі на побудови, 

що розв’язуються за 

допомогою однієї лінійки 

(зокрема побудова 

перерізів).  
Тема 5. Задачі на побудови, що 

розв’язуються за допомогою 

одного циркуля. 

 

8 

 

28 

   

40 

    

Разом  16 34 70 

 

 

 

 



Зміст лекційного курсу 

№ 

п/п 

Розділ курсу і теми лекцій. Основні питання лекцій Кільк 

годин 

I 

 

 

 

1. 

 

Змістовий модуль 1. Геометричні перетворення 

Геометричні перетворення на евклідовій площині 

1. Відображення фігур. Взаємно-однозначні відображення, композиція 

відображень. Група перетворень, рухи. 

2.Перетворення симетрії. 

5.Поворот. 

6.Перетворення подібності, гомотетія. 

7. Інверсія. 

[1, с. 9-20, 23-31, 67-74, 119-127, 182-192, 249-259, 340-357, 364-382] 
Проективні перетворення їх властивості 

1. Операції проектування та перерізу в евклідовому просторі. 

2. Невласні елементи проективного простору. 

3. Деякі властивості проективних прямих та площин. 

4. Поняття та теореми проективної геометрії: конфігурація Дезарга, повний чотиривершинник, 

гармонічна четвірка точок прямої, проективна відповідність для рядів (пучків), гомологія, теореми 

Паскаля та Бріаншона, полюс та поляра. 

5. Основні задачі на побудову курсу проективної геометрії. 

[2, с.11-41, 53-54 ] 
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ІІ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Конструктивні задачі геометрії  

Теорія геометричних побудов. 

1.Аксіоми побудови довільними засобами [4, с. с. 11-49].  

2.Різні методи розв’язування задач на побудову (геометричне місце точок, з 

використанням геометричних перетворень, з використанням додаткових 

добудов, алгебраїчний метод, використання інверсії тощо) [5, с. 29-65, 267-310].  

3.Задачі на побудови, що розв’язуються за допомогою циркуля та лінійки.  

4.Задачі на побудови, що розв’язуються за допомогою однієї лінійки (зокрема 

побудова перерізів). [4, с.242-255 ]  

5.Задачі на побудови, що розв’язуються за допомогою одного циркуля. [4, с.231-

242 ] 

[1, с.47-63, 90-114, 153-176, 219-245, 309-337, 391-403 ] [2, с.54-70 ] [3, с. 385-412] 

[4, 51-91, 175-200] 

 

 

 

8 

 



Зміст лабораторних, практичних, семінарських занять 
 

№ 

Плани практичних, 

лабораторних занять та 

семінарів 

Кільк

ість 

годин 

Завдання для 

самопідготовки до занять 

 

Література 

1 Модуль 1. Геометричні 

перетворення фігур  

Геометричні перетворення фігур 

в задачах на обчислення, 

доведення та дослідження. 

2 

 

 

[1] №№ 2.60, 2.81, 3.65, 3.79, 

4.11, 4.78  

[1] 

2 Інверсія, як приклад не колінеарного 

перетворення. 
2 [1] №№ 7.64, 7.65, 7.76, 7.79 [1] 

3 Поняття та теореми проективної 

геометрії 

1. Конфігурація Дезарга 

2. Повний чотиривершинник 

3. Гармонічна четвірка точок прямої. 

4. Проективна відповідність для рядів 

(пучків). 

5. Гомологія. 

6. Теореми Паскаля та Бріаншона. 

7. Полюс та поляра. 

2 [2] с.82 №5, с.89 №3, с.90 №3, 

с.93 №1,2, с. 109 №8, с.110 

№1,2, с.118 №3, 5 

[2; 3] 

4 Модуль 2. Конструктивні задачі 

геометрії. 
Основні задачі на побудову в 

евклідовій площині. 

2 Виконати всі основні задачі на 

побудову (12) за всіма етапами 

розв’язування. 

[4; 5;10] 

5-

10 

Розв’язування задач на побудову 

з використанням:  

- геометричного місця точок,  

- геометричних перетворень,  

- додаткових добудов,  

- алгебраїчного методу,  

- інверсії.  

 

12 [1] №№ 2.92, 2.94, 2.96, 3.93, 

3.101, 4.118, 4.121, 5.55, 7.50, 

7.51 

[1, 4; 5;10]  

11 Основні задачі на побудову в 

проективній площині. 

 

2 Виконати основні візуальні 

задачі на побудову (10)  

[2, 3; 8;13] 

12-

14 

Задачі на побудови, що 

розв’язуються за допомогою 

однієї лінійки: 

- задачі з недосяжними 

елементами, 

-побудова перерізів 

многогранників та тіл 

обертання.  

 

6 [1] №№ 2.92 (викор. проект. 

геом.) 

[2] с.90 №5, с.118 №8, 5, с.149 

№4-7 

[2, 4; 5; 14; 

16] 

15-

16 

Задачі на побудови, що 

розв’язуються за допомогою 

одного циркуля. 

 

4 Виконати основні задачі (1-8) [4;5] 

17 Контрольна робота 2   

 

 



Зміст самостійної роботи 
Номер 

теми 

Зміст самостійної роботи Кількість годин 

СРС 

 Змістовий модуль 1. Геометричні перетворення фігур  

 

 

Тема 1 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять  №№1-3, складання 

план-конспектів: «Аксіоми евклідового та проективного просторів», «Геометричні 

перетворення з точки зору проективної геометрії». 

 

30 

 Змістовий модуль 2. Конструктивні задачі геометрії 

 

 

Тема 2 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять  №№4-16, 

підготовка до контрольної роботи,  складання опорних конспектів на теми: «Нерозв’язні 

задачі на побудову». 

Виконання  розрахункових робіт: «Геометричні побудови», «Побудова перерізів». 

 

36 

   

 Підготовка до підсумкового контролю 4 

Разом за 3 семестр 70 

 

 

  



Перелік питань для підсумкового контролю 
 

1. Відображення фігур. Взаємно однозначні та обернені відображення. Композиція відображень. 

2. Перетворення фігури. Група перетворень. 

3. Рухи. Основні властивості. 

4. Теореми Шаля (перша та друга з доведенням).  
5. Поняття симетрії відносно точки. Властивості центральної симетрії. Координатні формули симетрії відносно 

точки.       

6. Означення і задання симетрії відносно прямої. Координатні формули симетрії відносно прямої. Властивості 

симетрії відносно прямої . 

7. Поняття поворотної симетрії. Означення і задання повороту. Властивості повороту площини.  

8. Група всіх поворотів площини. Вираження повороту площини в координатах.  

9. Паралельне перенесення і вектор. Паралельне перенесення в координатах.  

10. Гомотетія. Означення і задання гомотетії. Властивості гомотетії. 

11. Гомотетія кіл.  

12. Перетворення подібності. Означення і властивості перетворення подібності. Подібність фігур. Задання 

перетворення подібності площини.  

13. Перспективно-афінне відображення. Його властивості.  

14. Пряма та площина в проективному просторі.  

15. Теореми Дезарга (пряма та обернена). Конфігурація Дезарга. 

16. Повний чотирьохвершинник. Гармонічні властивості чотирьохвершинника на розширеній евклідовій прямій. 

17. Способи побудови четвертої гармонійної точки. 

18. Конструктивна геометрія 
19. Найпростіші та основні побудови 

20. Процес та методи розв`язування задач на побудову.  
21. Побудова обмеженими засобами. 

22. Побудова коренів квадратного рівняння. 

23. Інверсія. 

24. Позиційні  задачі. Повні та неповні зображення. Метричні задачі .   

25.   Способи побудови перерізів многогранників та тіл обертання.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях. Рейтинговий бал за 

практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 5-

ти бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. 

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного 

змістового модуля. 

Самостійна та індивідуальна робота проводиться у вигляді виконання індивідуальних розрахункових робіт та 

складання опорних конспектів. 

 

 

Аудиторна робота Самостійна та 

індивідуальна робота 

Підсумковий контроль 

Практичні 

заняття 

Поточний контроль Розрахункова робота Підсумковий тест Залік 

34 №1 12 №2  

ВК:  0,15 0,25 0,15 0,35 0,1 

0,4 0,15 0,45 

 

Критерії оцінювання 

Оцінка 

ECTS 

Середньозва-

жений бал, що 

формує 

інтервальну 

шкалу 

Національна  оцінка 

1 2 3 

А 4,51-5,00 5 Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними 

вміннями з курсу: вільно володіє мовою геометричних перетворень та 

застосовує їх для розв’язування геометричних задач, зокрема конструктивних; 

володіє поняттями проективної геометрії та вміє використовувати їх для 

розв’язування конструктивних задач; вільно виконує побудови найпростіших та 

основних задач на побудову як евклідової площини так і проективної площини, 

знає різні методи розв’язування задач на побудову за допомогою циркуля та 

лінійки, однієї лінійки, одного циркуля та вільно їх використовує для 

розв’язування конструктивних задач,  розв’язує евристичні задачі, задачі, що 

поєднують в собі теоретичний матеріал всього курсу. 

В 4,01-4,50 4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального матеріалу, 

вміннями їх практичного впровадження. Володіє властивостями геометричних 

перетворень та вміє застосовувати їх до розв’язування задач, зокрема на 

побудову; володіє поняттями проективної геометрії та вміє використовувати їх 

для розв’язування конструктивних задач; виконує побудови найпростіших та 

основних задач на побудову як евклідової площини так і проективної площини, 

знає різні методи розв’язування задач на побудову за допомогою циркуля та 

лінійки, однієї лінійки, одного циркуля та використовує їх для розв’язування 

конструктивних задач,  розв’язує задачі, що поєднують в собі теоретичний 

матеріал всього курсу. 

С 3,50-4,00 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та 

готовності до оперування набутими вміннями й навичками. Знає властивості 

геометричних перетворень та вміє застосовувати їх до розв’язування задач, 

зокрема на побудову; знає поняття проективної геометрії та вміє 

використовувати їх для розв’язування конструктивних задач після підказки 

викладача; виконує побудови найпростіших та основних задач на побудову як 

евклідової площини так і проективної площини, знає різні методи розв’язування 

задач на побудову за допомогою циркуля та лінійки, однієї лінійки, одного 

циркуля та використовує їх (після підказки) для розв’язування конструктивних 

задач. 

D 2,83-3,43 3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, практичними 

вміннями й навичками. Знає властивості геометричних перетворень та вміє 

застосовувати їх до розв’язування деяких конструктивних задач; знає поняття 

проективної геометрії та використовує їх для розв’язування основних задач на 

побудову проективної площини, розв’язує стандартні задачі. 

Е 2,51-2,75 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями 

й навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає на 

репродуктивному рівні, допускає грубі помилки під час усної відповіді та під 

час розв’язування задач.  

FX 2,00-2,5 2 Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не 



спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни. 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних 

умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Боровик В.Н. Геометричні перетворення площини : Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів 

вищих пед. навч. закл. / В. Н. Боровик [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2003. - 503 с.  
2. Заїка О.В. Проективна геометрія : методичні рекомендації для викладачів та студентів фізико-математичних 

факультетів / О.В. Заїка, С.О. Заїка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – 158 с. 

3. Боровик В.Н. Курс вищої геометрії : навчальний посібник / В.Н. Боровик, В.П. Яковець. – Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2004. – 464 с. 

4. Аргунов Б.И,Геометрические построения на плоскости : пособие для студ.пед.ин-ов / Аргунов Б.И., Балк М.Б. 

– М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1955. – 269 с. 

5. Кушнір І.А. Методи розв’язування задач з геометрії : Кн.для вчителя / Кушнір І.А. – К.: Абрис, 1994. – 464 с. 

 

Додаткова: 

6. Адлер А. Теория геометрических построений / под. ред. Г. М. Фихтенгольц. – Ленинград : Государственное 

учебно-педагогическое издательство наркомпроса РСФСР, 1940. – 232 с. 

7. Александров И.И. Сборник геометрических задач на построение / под. ред.Н.В.Наумович – М.: ГУПИМП 

РСФСР, 1954. – 175 с. 

8. Атанасян В. А. Задачник-практикум по проективной геометрии / В. А. Атанасян, Н. Г. Федин. – [изд. 2-е пер.] 

– М. : «Просвещение», 1964. – 71 с. 

9. Бевз Г. П. Методика розв’язування стереометричних задач : посібник для вчителя / 

Бевз Г. П. - К. : Рад. школа, 1988. - 192 с. 

10. Бескин Н. М. Деление отрезка в данном отношении  / Бескин Н. М.  – М. : Из-во 

«Наука», 1973. – 64 с. (Серия: «Популярные лекции о математике»; вып. 51). 

11. Бескин Н. М. Изображение пространственных фигур / Бескин Н. М. – М. : Из-во 

«Наука», 1971. – 80 с. (Серия: «Популярные лекции о математике»; вып. 51). 
12. Игнатенко Н. Я. Стереометрические задачи на проекционном чертеже / Н.Я.Игнатенко, О.С.Бородавка; РВУЗ 

«Крымский гуманитарный университет» - К. : Педагогчна пресса, 2005. – 108 с. 

13. Сборник задач по конструктивной геометрии и проективным преобразованиям : учеб. пособие [для студ. 2-го 

курса физ.-мат. фак. пед. ин-ов] / сост.: А.В.Дмитриева, Л.П. Мозгалева. – Новосибирск, 1980.– 96 с. 



14. Смогоржевский А. С. Линейка в геометрических построениях / Смогоржевский А. С. – М. : Государственное 

издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 64 с. 

15. Штейнер Я. Геометрический построения, выполняемые с помощью прямой линии и неподвижного круга / 

пер. с немецкого проф.        Д. М. Синцова. – М. : Государственное учебно-педагогическое издательство 

Наркомпроса РСФСР, 1939. –  81 с. 

16. Четверухин Н.Ф. Изображение фигур в курсе геометрии : пособие для учит. и студ. / Н.Ф. Четверухин.  -  2-е 

изд. – М. : Учпедгиз, 1958. – 217 с. 

17. Четверухин Н.Ф. Стереометрические задачи на проекционном чертеже / Н.Ф. Четверухин.  - изд.2-е. – М. : 

Учпедгиз, 1952. – 129 с. 

18. Решение позиционных задач в курсе геометрии средней школы (Методические рекомендации учителям 

математики и студентам физ.-мат. факультета педагогического института). /  Сост. Я.М. Жовнир,  И.А. 

Наумов. – Харьков, 1976. – 63 с. 
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Кіл. 

студентів, що 
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відповідну 

дисципліну 
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1 Боровик В.Н. Геометричні перетворення площини : 

Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищих пед. навч. 

закл. / В. Н. Боровик [и др.]. - Суми : Університетська 

книга, 2003. - 503 с.  
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2004. – 464 с 
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3 Заїка О. В. Проективна геометрія : методичні 
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математичних факультетів / О. В. Заїка, С. О. Заїка. 

– Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – 158 с. 
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Пояснювальна записка 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методична система вивчення математики в 

старших (профільних) класах  сучасної загальноосвітньої школи та у вищій школі. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні питання методики навчання математики в старшій школі. 

2. Методика навчання алгебри і початків аналізу в старшій школі. 

3. Методика навчання стереометрії в 10-11 класах ЗОШ. 

4. Дидактичні основи підготовки математиків у системі вищої освіти. 

5. Організація навчального процесу в системі підготовки викладачів математики. 

6. Методичні основи викладання математики у вищій школі 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання математики у 

вищій та старшій школі» є ознайомлення студентів із формами, методами, засобами, підходами та 

особливостями процесу навчання математики в старшій та вищій школі, закріплення  основ  

шкільного  курсу  математики 10-11 класів та математики вищої школи,  поглиблення  та  

систематизування  знань  з  раніше  вивчених  тем, показати  сутність  наукового  методу, навчити 

прийомам дослідження та розв’язання математичних задач, що дає  можливість  підготувати  

студентів  до  майбутньої  педагогічної та викладацької діяльності.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання математики у 

вищій та старшій школі» є: 

 систематизувати та узагальнити основні теми курсу елементарної математики;  

 забезпечити засвоєння магістрантами основних закономірностей, принципів та методів 

навчання математики в старшій і вищій школі;  

 забезпечити засвоєння методів і прийомів підготовки вчителя до уроку математики в 10-11 

класах (профільна школа) та викладача математики у ВНЗ;  

 забезпечити засвоєння методів та прийомів організації навчання математики.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати : 

 задачі школи на сучасному етапі;  

 основні ідеї та поняття шкільного курсу математики та курсу математики у ВНЗ;  

 зміст факультативів та методики їх проведення;  

 практичні шляхи виховання учнів і студентів у процесі навчання математики;  

 теоретичні основи методики викладання математики як педагогічної науки та методи її 

дослідження.  

 

вміти:  

 творчо застосовувати свої педагогічні знання, вибираючи оптимальний варіант навчання в 

певних умовах; здійснювати методичну (дидактичну) обробку навчального матеріалу з 

метою його вивчення;  

 постійно вдосконалювати свої методичні знання, оволодівати методами і прийомами, 

якими користуються майстри педагогічної роботи;  

 складати структурно логічні схеми теми, розділу, курсу математики;  

 розв’язувати задачі зі шкільного курсу математики (у тому числі і нестандартні), вміло і 

цілеспрямовано підводити учнів до самостійного їх розв’язання;  

 розвивати інтерес учнів до математики, стимулювати їх пізнавальну діяльність.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Методика навчання математики у вищій та старшій 

школі» в магістратурі має передувати вивчення дисциплін «Методика навчання математики» на 3-



4 курсі, «Елементарна математика», «Алгебра і теорія чисел», «Аналітична геометрія». «Методика 

навчання математики у вищій та старшій школі» тісно пов’язана та використовує знання з таких 

навчальних дисциплін: «Методика навчання математики» на 3-4 курсі, «Математична логіка і 

теорія алгоритмів», «Елементарна математика», тому має вивчатись після вказаних вище курсів 

або наприкінці їхнього вивчення.  

 

 Основні поняття: сучасний урок математики, лекція, практичне заняття, концепція, 

форми, методи засоби навчання математики у вищій та старшій школі, позакласна робота з 

математики, внутрішньо предметні та між предметні зв’язки, самостійна робота учнів та студентів, 

похідна, інтеграл, стереометрія, тригонометричні функції, логарифмічна, показникова, степенева 

функція, границя, послідовність, первісна, многогранник, перпендикулярність і паралельність 

прямих та площин.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ECTS. 



Опис навчальної дисципліни 

 

«Методика навчання математики у вищій та старшій школі» 
 

Характеристика 

дисципліни 

Напрям підготовки, 

спеціальність, ОКР 

Академічний календар, 

види занять 

 

Кількість: 

кредитів ECTS  10  

 

змістових модулів 6 

 

Загальний обсяг 

дисципліни 300 год,  

  

 

Спеціальність  
8.04020101 

014.04  Середня освіта 

(Математика)    

 

 

Галузі знань:  

01 Освіта 

 

ОС   магістр 

 

 

Статус дисципліни 

нормативна 

 

Курс 1-2 

 

Семестр 1-4 

 

Всього годин: 300 

 

лекцій 30 

 

практичних 70 

 

СРС 200 

 

 

Вид підсумкового 

контролю: 

1,3  семестр - залік 

2,4  семестр - екзамен 

 
 



Робочий план 

дисципліни  «Методика навчання математики у вищій та старшій школі» 
Галузі знань: 01 Освіта 

Спеціальність 014.04  Середня освіта (Математика) 

(1 семестр, 1 курс) 

Вид 

навчальної 

роботи 

Годин у 

семестрі  

Розподіл годин по тижнях 
Вид 

підсумкового 

контролю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекційні  

заняття 
8 2  2  2  2           

залік 

Лабораторні 

(практичні, 

семінарські) 

заняття 

18  2  2  2  2  2  2  2  2 2 

 

Самостійна  

робота 
50 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Проміжні форми 

контролю                   
 

Всього 

годин/кредитів 
76/2,5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 

 

 

Лектор         _____________                     Бурчак С.О.     

     (підпис) (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої та фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В. 

(підпис) 



Робочий план 

дисципліни  «Методика навчання математики у вищій та старшій школі» 
Галузі знань: 01 Освіта 

Спеціальність 014.04  Середня освіта (Математика) 

(2 семестр, 1 курс) 

 

Вид 

навчальної 

роботи 

Годин у 

семестрі  

Розподіл годин по тижнях 
Вид 

підсумкового 

контролю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекційні  

заняття 
6  2  2  2            

іспит 

Лабораторні 

(практичні, 

семінарські) 

заняття 

20 2  2  2  2  2  2 2  2  2 2 

 

Самостійна  

робота 
50 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Проміжні форми 

контролю                   
 

Всього 

годин/кредитів 
76/2,5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 

 

 

Лектор         _____________                     Бурчак С.О.     

     (підпис) (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої та фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В.  

      (підпис) 



Робочий план 

дисципліни  «Методика навчання математики у вищій та старшій школі» 
Галузі знань: 01 Освіта 

Спеціальність 014.04  Середня освіта (Математика) 

(1 семестр, 2 курс) 

 

Вид 

навчальної 

роботи 

Годин у 

семестрі  

Розподіл годин по тижнях 
Вид 

підсумкового 

контролю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекційні  

заняття 
8 2  2  2  2           

залік 

Лабораторні 

(практичні, 

семінарські) 

заняття 

14  2  2  2  2  2  2  2    

 

Самостійна  

робота 
50 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Проміжні форми 

контролю                   
 

Всього 

годин/кредитів 
72/2,5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 

 

 

Лектор         _____________                     Бурчак С.О.     

     (підпис) (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої та фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В. 

(підпис) 



Робочий план 

дисципліни  «Методика навчання математики у вищій та старшій школі» 
Галузі знань: 01 Освіта 

Спеціальність 014.04  Середня освіта (Математика) 

(2 семестр, 2 курс) 

 

Вид 

навчальної 

роботи 

Годин у 

семестрі  

Розподіл годин по тижнях 
Вид 

підсумкового 

контролю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекційні  

заняття 

8 
2  2  2  2           

іспит 

Лабораторні 

(практичні, 

семінарські) 

заняття 

18 

 2  2  2  2  2  2  2  2 2 

 

Самостійна  

робота 

50 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Проміжні форми 

контролю 

 
                 

 

Всього 

годин/кредитів 

76/2,5 
4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 

 

 

Лектор         _____________                     Бурчак С.О.     

     (підпис) (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої та фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В. 

(підпис) 

 

 



 Структура залікових кредитів дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин, 

відведених на: 

Аудиторні заняття 
СРС 

лекції практичні 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання математики в старшій школі 

Задачі у процесі навчання математики старшої школи. 

Типи задач. Функції задач.  

1 

2 6 

Вимоги до сучасного уроку математики в школі. 

Особливості проведення уроку математики в старших 

класах. 

2 6 

Засоби навчання математики в старших класах ЗОШ. 2 6 

Самостійна робота учнів у процесі навчання 

математики в старших класах. Види самостійної 

роботи. Програмоване навчання. Домашні завдання. 

1 2 6 

 Позакласна робота з математики в старших класах. 

Методика організації і проведення різних позакласних 

заходів у старших класах. Факультативи в 

профільному навчанні. 

1 2 6 

Позакласна робота з математики в старших класах. 

1 

2 6 

Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в 

старшій школі. 
2 6 

Змістовий модуль 2. Методика навчання алгебри і початків аналізу в старшій 
школі 
Алгебра і початки аналізу, як наука і як навчальна 

дисципліна. Функції в курсі алгебри і початків 

аналізу. 

1 2 8 

 Методика навчання тригонометричної, 

логарифмічної і степеневої функції. Рівняння і 

нерівності. 

2 2 8 

Методика вивчення границі функції і неперервності 1 4 8 

Методика вивчення похідної. Застосування похідної.  2 4 10 

Методика вивчення первісної та інтеграла. 2 4 8 

Вивчення початків теорії ймовірності. Елементи 

статистики. 
2 4 8 

Змістовий модуль 3. Методика навчання стереометрії в 10-11 класах ЗОШ 
Стереометрія як навчальний предмет. Пропедевтика 

вивчення стереометрії в основній школі. 

1 
2 

8 

Методика проведення перших уроків стереометрії. 
1 2 

8 

Вивчення паралельності і перпендикулярності прямих 

і площин в курсі стереометрії. 2 4 
8 



Методика вивчення теми «Многогранники»  
2 4 

10 

 Методика вивчення тіл обертання. 
1 4 

8 

Методика навчання декартових координат і векторів у 

просторі. 1 2 
8 

Методика навчання геометричних величин в 

стереометрії. 1 2 
8 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ 

Змістовий модуль 4. Дидактичні основи підготовки математиків у системі 
вищої освіти. 
Концепція підготовки кадрів з математики у системі 

вищої освіти. Дидактичні основи педагогічного 

процесу у ВНЗ. 
1 2 6 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів 

з математики. Вимоги до підготовки викладача-

математика. 
1 2 6 

Змістовий модуль 5. Організація навчального процесу в системі підготовки 
викладачів математики. 
Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Математика». Навчальний графік, робочі програми і 

тематичні плани.  
1 2 6 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 

1 
2 6 

Організація праці викладача математики. Роль 

кафедри в управлінні навчальним процесом. 2 6 

Змістовий модуль 6. Методичні основи викладання математики у вищій 
школі 
Методика читання лекцій з математики. Методика 

проведення практичних і семінарських занять. 1 2 8 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок 

(приймання іспитів і заліків), тестова перевірка 

навчальних досягнень учнів і студентів з математики. 

Методика організації курсового і дипломного 

проектування. 

1 2 6 

Організація практичної підготовки майбутніх 

спеціалістів. Організація самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. 
1 2 6 
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Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотацій 

К-сть 

годи

н 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання математики в старшій школі 

1. 

Задачі у процесі навчання математики старшої школи.  

Типи задач. Функції задач. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 
2. 

Вимоги до сучасного уроку математики в школі.  

Особливості проведення уроку математики в старших класах. 

Календарні й тематичні  плани.  Плани-конспекти уроків з 

математики.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

3. 

Засоби навчання математики в старших класах ЗОШ. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

4. Самостійна робота учнів у процесі навчання математики в 1 



старших класах.  
Види самостійної роботи. Програмоване навчання. Домашні 

завдання. Рівні самостійної продуктивної діяльності учнів. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

5. 

Позакласна робота з математики в старших класах.  
Методика організації і проведення різних позакласних заходів у 

старших класах.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 2 

6. 

Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в старшій школі. 
Факультативи в профільному навчанні. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

Змістовий модуль 2. Методика навчання алгебри і початків аналізу в старшій школі 

7. 

Алгебра і початки аналізу, як наука і як навчальна дисципліна. 
Зміст курсу, вимоги до знань і умінь. Повторення і розширення 

відомостей про функції. Функції в курсі алгебри і початків аналізу. 

Тригонометричні функції числового аргументу та їх властивості. 

Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу. 

1 



Вивчення властивостей тригонометричних функцій. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

8. 

Методика навчання функції в курсі алгебри і початків аналізу. 
Тригонометричні функції числового аргументу та їх властивості. 

Введення обернених тригонометричних функцій. Показникова, 

логарифмічна і степенева функції. Узагальнення поняття степеня. 

Вивчення показникової функції. Рівняння і нерівності в курсі алгебри 

і початків аналізу. Тригонометричні рівняння і нерівності. 

Найпростіші тригонометричні рівняння.  Деякі способи розв’язування 

тригонометричних рівнянь. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

2 

9. 

Методика навчання границі функції і неперервність в курсі 

алгебри і початків аналізу.  
Границя числової послідовності. Границя функції. Неперервні і 

розривні функції 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

2 

10. Вивчення похідної в курсі алгебри і початків аналізу.  2 



Задачі, що приводять до поняття похідної. Основні теореми про 

похідні. Застосування похідної до дослідження функцій. 

Розв’язування текстових задач на знаходження найбільших і 

найменших значень. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

11. 

Методика навчання первісної та інтеграла.  

Місце в програмі. Основна мета вивчення. Вимоги до знань і умінь. 

Введення поняття первісної.  

Введення поняття інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. 

Застосування інтеграла. Диференціальні рівняння в шкільному курсі 

математики. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

2 

12. 

Вивчення початків теорії ймовірності, елементи математичної 

статистики в  шкільному курсі математики.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 



Змістовий модуль 3. Методика навчання стереометрії в 10-11 класах ЗОШ 

13. 

Стереометрія як навчальний предмет.  
Мета і завдання вивчення курсу стереометрії, вимоги до знань і 

вмінь. Пропедевтика вивчення стереометрії в основній школі. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

14. 

Методика вивчення перших уроків стереометрії.  
Бесіда про логічну будову геометрії. Вивчення аксіом стереометрії і 

наслідків з них. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

2 

15. 

Вивчення паралельності і перпендикулярності прямих і площин. 
Зображення просторових фігур на площині. Види паралельної 

проекції. Зображення многокутників і кола в довільній косокутній 

проекції. Зображення в ортогональній проекції. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

16. 
Методика вивчення теми «Многогранники».  

Формування понять теми. Зображення многогранників і побудова їх 
2 



плоских перерізів. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

17. 

Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі 

математики.  
Формування понять теми. Зображення тіл обертання та їх комбінацій 

з многогранниками. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

18. 

Методика вивчення декартових координат і векторів у просторі. 
Декартові координати в просторі. Вектори в стереометрії.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

19. 

Методика вивчення геометричних величин в стереометрії. 
Двогранні кути, площі поверхонь, об’єми. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

1 



3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ 

 

Змістовий модуль 4. Дидактичні основи підготовки математиків у системі 

вищої освіти 

20. 

Концепція підготовки кадрів з математики у системі вищої 

освіти.  
Основні принципи розвитку педагогічної освіти. Мета розвитку 

педагогічної освіти з математики. Пріоритетні завдання розвитку 

педагогічної освіти.  Соціально-педагогічні умови розвитку 

неперервної педагогічної освіти. Дидактичні основи педагогічного 

процесу у ВНЗ. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

21. 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів з 

математики.  
Заклади першого рівня (технікум, училище, інші прирівняні до них 

вищі навчальні заклади). Заклади · другого рівня акредитації (коледж, 

інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади). Третій і четвертий 

рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, 

академія, університет. Освітньо-кваліфікаційні рівні. Вимоги до 

підготовки викладача-математика. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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4.  

Змістовий модуль 5. Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів математики 

22. 

Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани.  
Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і вимоги 

щодо знань і умінь. Способи побудови навчальних програм 

(концентричний та лінійний). Навчально-методичний комплекс 

дисципліни. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Математика». Модель  навчально-методичного комплексу 

дисципліни «Математика».  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, В.Я. Забранський, 

С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, І.С. Соколовська [за ред. 

З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

23. 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

1 

24. 

Організація праці викладача математики. Роль кафедри в 

управлінні навчальним процесом. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

Змістовий модуль 6. Методичні основи викладання математики у вищій школі 

25. Методика читання лекцій з математики.  1 



Основні функції лекції. Специфічні вимоги до кожного з видів лекцій 

у вищій школі. Форми проведення лекційних занять. Вимоги до 

змісту лекції. Методика читання лекції. Керівництво роботою 

студентів на лекції. Результати лекції. Інформаційна цінність лекції. 

Виховний вплив. Досягнення дидактичних цілей. Оцінка якості 

лекції. Поліпшення якості лекцій. Методика проведення практичних і 

семінарських занять. Дидактичний принцип зв’язку теорії з 

практикою. Етапи методики підготовки і проведення практичних 

робіт. Підходи до методики проведення практичних занять. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

26. 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання іспитів 

і заліків), тестова перевірка навчальних досягнень учнів і 

студентів з математики. Методика організації курсового і 

дипломного проектування. План курсового проекту. Науковий апарат 

дослідження. Завдання дипломної роботи. Робота студента над 

дипломною роботою (проектом). Захист курсових та дипломних 

робіт. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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27. 

Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 
Виробнича практика. Положенням про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України. Програма педагогічної 

практики. Організація самостійної та індивідуальної роботи 

студентів. Основні функції самостійної роботи студентів. 

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) 

роботи студента. Зміст самостійної (індивідуальної) роботи студента. 

Форми та види самостійної (індивідуальної) роботи студента. 

Організація та контроль СРС. Науково-методичне забезпечення 

1 



самостійної (індивідуальної) роботи 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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№ п/п Зміст  практичних, лабораторних занять та семінарів год 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання математики в старшій школі 

1.  

Задачі у процесі навчання математики старшої школи.  

1. Типи задач.  

2. Функції задач. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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2.  

Вимоги до сучасного уроку математики в школі.  

1. Особливості проведення уроку математики в старших класах.  

2. Календарні й тематичні  плани.   

3. Плани-конспекти уроків з математики. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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3.  Засоби навчання математики в старших класах ЗОШ. 2 

4.  

Самостійна робота учнів у процесі навчання математики в 

старших класах.  

1. Види самостійної роботи.  

2. Програмоване навчання.  

3. Домашні завдання.  

4. Рівні самостійної продуктивної діяльності учнів. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 
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університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

5. 

Позакласна робота з математики в старших класах.  

1. Методика організації і проведення різних позакласних заходів у 

старших класах. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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6. 

Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в старшій школі.  

1. Факультативи в профільному навчанні. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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Змістовий модуль 2. Методика навчання алгебри і початків аналізу в старшій школі 

7. 

Алгебра і початки аналізу, як наука і як навчальна 

дисципліна.  

1. Зміст курсу, вимоги до знань і умінь.  

2. Повторення і розширення відомостей про функції.  

3. Функції в курсі алгебри і початків аналізу.  

4. Тригонометричні функції числового аргументу та їх 

властивості.  

5. Введення поняття тригонометричних функцій числового 

аргументу.  

6. Вивчення властивостей тригонометричних функцій. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 
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3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

8. 

Методика навчання функції в курсі алгебри і початків аналізу.  

1. Тригонометричні функції числового аргументу та їх 

властивості.  

2. Введення обернених тригонометричних функцій.  

3. Показникова, логарифмічна і степенева функції.  

4. Узагальнення поняття степеня.  

5. Вивчення показникової функції.  

6. Рівняння і нерівності в курсі алгебри і початків аналізу.  

7. Тригонометричні рівняння і нерівності.  

8. Найпростіші тригонометричні рівняння.   

9. Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

4 

9. 

Методика навчання границі функції і неперервність в курсі 

алгебри і початків аналізу.  

1. Границя числової послідовності.  

2. Границя функції.  

3. Неперервні і розривні функції 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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10. 

Вивчення похідної в курсі алгебри і початків аналізу.  

1. Задачі, що приводять до поняття похідної.  

2. Основні теореми про похідні.  
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3. Застосування похідної до дослідження функцій.  

4. Розв’язування текстових задач на знаходження найбільших і 

найменших значень. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

11. 

Методика навчання первісної та інтеграла.  

1. Місце в програмі.  

2. Основна мета вивчення.  

3. Вимоги до знань і умінь.  

4. Введення поняття первісної.  

5. Введення поняття інтеграла.  

6. Формула Ньютона-Лейбніца.  

7. Застосування інтеграла.  

8. Диференціальні рівняння в шкільному курсі математики. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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12. 

Вивчення початків теорії ймовірності, елементи математичної 

статистики в  шкільному курсі математики.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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Змістовий модуль 3. Методика навчання стереометрії в 10-11 класах ЗОШ 

13. 

Стереометрія як навчальний предмет.  

1. Мета і завдання вивчення курсу стереометрії, вимоги до знань і 

вмінь.  

2. Пропедевтика вивчення стереометрії в основній школі. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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14. 

Методика вивчення перших уроків стереометрії.  

1. Бесіда про логічну будову геометрії.  

2. Вивчення аксіом стереометрії і наслідків з них. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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15. 

Вивчення паралельності і перпендикулярності прямих і 

площин.  

1. Зображення просторових фігур на площині.  

2. Види паралельної проекції.  

3. Зображення многокутників і кола в довільній косокутній 

проекції.  

4. Зображення в ортогональній проекції. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 
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М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

16. 

Методика вивчення теми «Многогранники».  

1. Формування понять теми.  

2. Зображення многогранників і побудова їх плоских перерізів. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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17. 

Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі 

математики.  

1. Формування понять теми.  

2. Зображення тіл обертання та їх комбінацій з многогранниками. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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18. 

Методика вивчення декартових координат і векторів у 

просторі.  

1. Декартові координати в просторі. Вектори в стереометрії.  

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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19. 

Методика вивчення геометричних величин в стереометрії.  

1. Двогранні кути, площі поверхонь, об’єми. 

Література 
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1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ 

Змістовий модуль 4. Дидактичні основи підготовки математиків у системі 

вищої освіти 

20. 

Концепція підготовки кадрів з математики у системі вищої 

освіти.  

1. Основні принципи розвитку педагогічної освіти.  

2. Мета розвитку педагогічної освіти з математики.  

3. Пріоритетні завдання розвитку педагогічної освіти.   

4. Соціально-педагогічні умови розвитку неперервної педагогічної 

освіти.  

5. Дидактичні основи педагогічного процесу у ВНЗ. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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21. 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів з 

математики.  

1. Заклади першого рівня (технікум, училище, інші прирівняні до 

них вищі навчальні заклади).  

2. Заклади · другого рівня акредитації (коледж, інші прирівняні до 

нього вищі навчальні заклади).  

3. Третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - 

інститут, консерваторія, академія, університет.  

4. Освітньо-кваліфікаційні рівні.  

5. Вимоги до підготовки викладача-математика. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 
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3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

Змістовий модуль 5. Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів математики 

22. 

Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани.  

1. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і 

вимоги щодо знань і умінь.  

2. Способи побудови навчальних програм (концентричний та 

лінійний).  

3. Навчально-методичний комплекс дисципліни.  

4. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Математика».  

5. Модель  навчально-методичного комплексу дисципліни 

«математика». 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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23. 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 

1. Організація праці викладача математики.  

2. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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Змістовий модуль 6. Методичні основи викладання математики у вищій школі 

24. 
Методика читання лекцій з математики.  

1. Основні функції лекції.  

2. Специфічні вимоги до кожного з видів лекцій у вищій школі.  

2 



3. Форми проведення лекційних занять.  

4. Вимоги до змісту лекції.  

5. Методика читання лекції.  

6. Керівництво роботою студентів на лекції.  

7. Результати лекції.  

8. Інформаційна цінність лекції.  

9. Виховний вплив. Досягнення дидактичних цілей.  

10. Оцінка якості лекції. Поліпшення якості лекцій.  

11. Методика проведення практичних і семінарських занять. 

Дидактичний принцип зв’язку теорії з практикою.  

12. Етапи методики підготовки і проведення практичних робіт.  

13. Підходи до методики проведення практичних та лабораторних 

занять. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – 

Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних 

університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

25. 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання 

іспитів і заліків), тестова перевірка навчальних досягнень 

учнів і студентів з інформатики.  

1. Методика організації курсового і дипломного проектування.  

2. План курсового проекту.  

3. Науковий апарат дослідження.  

4. Завдання дипломної роботи.  

5. Робота студента над дипломною роботою (проектом). Захист 

курсових та дипломних робіт. 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 
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26. 
Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів.  

1. Виробнича практика.  
2 



2. Положенням про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України.  

3. Програма педагогічної практики.  

4. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.  

5. Основні функції самостійної роботи студентів.  

6. Нормативно-правова база організації самостійної 

(індивідуальної) роботи студента.  

7. Зміст самостійної (індивідуальної) роботи студента.  

8. Форми та види самостійної (індивідуальної) роботи студента.  

9. Організація та контроль СРС.  

10. Науково-методичне забезпечення самостійної (індивідуальної) 

роботи 

Література 

1. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / 

А.В. Прус, В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

2. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. 

– Київ: Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 

3. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. 

Загальна методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. 

педагогічних університетів] / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, 

В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, Л.Л. Панченко, 

І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

Разом  70 



Зміст самостійної  роботи магістрантів 

 

Номер 

теми 
Зміст самостійної  роботи 

К-сть 

годин 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання математики в старшій 

школі 

Тема 1 Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і вправ (у 

тексті лекції і відповідних завдань в шкільному підручнику). 
6 

Тема 2 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 2: 

ІРС:   

СРС: розв’язування задач і вправ (у тексті лекції і відповідних 

завдань в шкільному підручнику) 

6 

Тема 3 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 3: 

ІРС: індивідуальне завдання (провести аналіз  програми з 

математики 10-11 кл. для загальноосвітніх закладів освіти) 

СРС: Концепція інформатизації освіти в МВМ. 

6 

Тема 4 

 

 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 4. 

ІРС: індивідуальне завдання (аналіз діючого підручника або 

методичного посібника для вчителя з питання, що вивчається) 

СРС: розв’язування задач і вправ (у тексті лекції і відповідних 

завдань в шкільному підручнику). 

6 

Тема 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практ. заняття № 

5: 

ІРС: індивідуальне завдання (розв’язування індивідуальних задач по 

темі) . 

 

6 

Тема 6 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 6: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферати) 

СРС: підібрати та розв’язати завдання, винесені на факультативні та 

гурткові заняття. 

6 

Змістовий модуль 2. Методика навчання алгебри і початків аналізу в старшій школі 

Тема 7 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 15: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: Математика та інші предмети. Міжпредметні зв’язки 

8 

Тема 8 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 16: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь. 

8 

Тема 9 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 17: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: Границя числової послідовності 

10 

Тема 10 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 18: 
8 



ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС Розв’язування текстових задач на знаходження найбільших і 

найменших значень 

Тема 11 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 19: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: Диференціальні рівняння в шкільному курсі математики 

8 

Тема 12 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 20: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: елементи математичної статистики в  шкільному курсі 

математики 

8 

Змістовий модуль 3. Методика навчання стереометрії в 10-11 класах ЗОШ 

Тема 13 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 33: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС:  

8 

Тема 14 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 22: 

ІРС: індивідуальне завдання: написати аналіз одного з діючих 

підручників (за розподілом) 

СРС: проаналізувати програму з математики та всі діючі підручники 

8 

Тема 15 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 23: 

ІРС: індивідуальне завдання: план-конспект уроку (За розподілом), 

підготуватись до його проведення 

СРС: розробити сценарій екскурсії на виробництво 

10 

Тема 16 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 24: 

ІРС: індивідуальне завдання: розробити програму факультативних 

занять (за розподілом) 

СРС: методика організації і проведення гурткових занять в 10-11 

класах. 

10 

Тема 17 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 25: 

ІРС: індивідуальне завдання: розробити програму гурткових занять 

(за розподілом) 

СРС: методика організації і проведення гурткових занять в 10-11 

класах. 

8 

Тема 

18-19 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичного 

заняття № 26: 

ІРС: індивідуальне завдання (реферат) 

СРС: Вектори в стереометрії. 

8 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ  ШКОЛІ 

Змістовий модуль 4. Дидактичні основи підготовки математиків у системі 

вищої освіти 
Тема 20 1. Написати реферат на тему: «Дидактичні основи педагогічного 

процесу у ВНЗ.» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

8 



3. Підготовка до семінарського заняття №20. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Дидактичні основи 

педагогічного процесу у ВНЗ». 

Тема 21 1. Написати реферат на тему: «Формування алгоритмічного 

мислення учнів» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №21. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Вимоги до підготовки 

викладача-математика». 

8 

Змістовий модуль 5. Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів математики 

Тема 22 1. Написати реферат на тему: «Способи побудови 

навчальних програм (концентричний та лінійний)» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №22. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Навчально-

методичний комплекс дисципліни». 

9 

Тема 23 1. Написати реферат на тему: «Організація аудиторної 

роботи зі студентами» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №23. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Роль кафедри в 

управлінні навчальним процесом». 

9 

Змістовий модуль 6. Методичні основи викладання математики у вищій школі 

Тема 24 1. Написати реферат на тему: «Форми проведення 

лекційних занять. Вимоги до змісту лекції». 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №24. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Підходи до методики 

проведення практичних занять». 

8 

Тема 25 1. Написати реферат на тему: «Робота студента над 

дипломною роботою (проектом). Захист курсових та 

дипломних робіт». 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №25. 

8 

Тема 26 1. Написати реферат на тему: «Нормативно-правова база 

організації самостійної (індивідуальної) роботи 

студента». 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач і 

вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №26 

8 

Разом  200 
 



Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік) 

 

Семестр 1, курс 1 

 
Аудиторна робота Самостійна робота ІРС Тестовий 

контроль, МКР 

Підсум-

ковий 

контроль 

Загальний 

бал 

Семінарські заняття    залік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1 2 3 4 5 6  11 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ТК1 ТК2 ТК3  

Оцінки 

                             

Середньоарифметична оцінка   

     

Середньозважені бали 

ВК-0,6 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,2 0 

      

 

Семестр 2, курс 1 

 
Аудиторна робота Самостійна робота ІРС Тестовий 

контроль, МКР 

Підсум-

ковий 

контроль 

Загальний 

бал 

Семінарські заняття    Іспит  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6  11 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ТК1 ТК2 ТК3  

Оцінки 

                     

Середньоарифметична оцінка  

     

Середньозважені бали 

ВК-0,5 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,2 

      

 
  



Семестр 3, курс 2 

 
Аудиторна робота Самостійна робота ІРС Тестовий 

контроль, МКР 

Підсум-

ковий 

контроль 

Загальний 

бал 

Семінарські заняття    залік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1 2 3 4 5 6  11 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ТК1 ТК2 ТК3  

Оцінки 

                             

Середньоарифметична оцінка   

     

Середньозважені бали 

ВК-0,6 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,2 0 

      

 

Семестр 4, курс 2 

 
Аудиторна робота Самостійна робота ІРС Тестовий 

контроль, МКР 

Підсум-

ковий 

контроль 

Загальний 

бал 

Семінарські заняття    Іспит  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6  11 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ТК1 ТК2 ТК3  

Оцінки 

                     

Середньоарифметична оцінка  

     

Середньозважені бали 

ВК-0,5 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,1 ВК-0,2 

      

 



Критерії оцінювання знань магістрантів 

 

Основними завданнями контролю знань магістрантів є оцінювання засвоєння ними 

теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни " Методика навчання математики в 

старшій і вищій школі ". При цьому контрольні заходи мають стимулювати систематичну 

самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення та реалізацію набутих 

теоретичних знань при виконанні практичних завдань. 

Оцінювання знань магістрантів здійснюється за результатами поточного та підсумкового 

контролю знань за 100 бальною шкалою. 

Модульний контроль знань. Для оцінки знань зміст дисципліни поділяється на 6 

змістових модулів. Модульні контролі обов'язкові для магістрантів. Тижні для проведення 

модульних контролів (контрольні тижні) визначаються графіком навчального процесу. 

Модульний контроль проводиться під час контрольних тижнів за розкладом. 

Участь магістранта у наукових конференціях, семінарах, студентських олімпіадах та конкурсах 

оцінюється від 1 до 5 балів (включно). Реферативна робота від 0 до 2 балів. Тематичний   

модульний контроль являє собою письмову контрольну роботу по теоретичним питанням, в 

тому числі по питанням, що були винесені на самостійне опрацювання та задачам, тематика яких 

заздалегідь повідомляється магістрантам. 

Об'єктом поточного контролю знань є: вивідування лекцій та активність на практичних заняттях, 

виконання індивідуальних та самостійних занять та контрольний захід у вигляді аудиторної 

контрольної роботи, що виконується під контролем викладача. Максимальна кількість балів за 

міні-контрольну роботу - 2. За активність на заняттях студент може отримувати по 1 балу за 

кожне заняття. 

Індивідуальні завдання та завдання до самостійної роботи видаються викладачем, який 

проводить семінарські та практичні заняття. Такі завдання можуть включатися до навчально-

методичних посібників для самостійного вивчення або видаватися безпосередньо студентам. 

Семестровий контроль (залік та екзамен) з дисципліни «Методика навчання математики в 

старшій і вищій школі» здійснюється за навчальним матеріалом, визначеним робочою 

програмою дисципліни у повному обсязі за семестр. 

Семестровий залік є не обов'язковим для магістрантів, які за результатами  попередніх 

модульних контролів були атестовані за державною оцінкою «задовільно», «добре», «відмінно». 

Семестровою оцінкою з дисципліни, в цьому випадку, є сумарна модульна оцінка з дисципліни. 

 

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS) 

 

Оцінка 
ECTS 

Середньо-
зважений 
бал, що 
формує 

інтервальну 
шкалу 

Сума 
балів за 

100 
бальною 
шкалою 

Національна оцінка 

А 4,51-5,00 90-100 5 зараховано Відмінно – високий рівень володіння 
теоретичними знаннями й практичними 
вміннями 
Ставиться у випадку, коли студент:  

 вільно володіє програмовим 

матеріалом курсу в повному обсязі; 

 повно, логічно і послідовно розкриває 

зміст основних понять, термінів; 

 вільно володіє теоретичними 

основами наукових основ шкільного 

курсу інформатики: чітко формулює 

означення, властивості, теореми (див. 

питання для підсумкового контролю); 

5,00 100 
4,95 99 
4,90 98 
4,85 97 
4,80 96 
4,75 95 
4,70 94 
4,65 93 
4,60 92 
4,55 91 
4,51 90 



проводить необхідні доведення; 

 вміє провести комплексний науково-

методичний аналіз навчального 

матеріалу; 

 творчо вирішує поставлені завдання; 

 гнучко використовує міжпредметні 

зв'язки в узагальненні інформації; 

 демонструє ґрунтовні знання 

першоджерел, уміння самостійно 

розкривати їх зміст, робити 

узагальнення і висновки, 

використовуючи додаткову 

літературу; 

 вільно володіє нормативною, 

сучасною українською мовою. 

В 4,01-4,50 82-89 4 Добре – достатній рівень оволодіння 
знаннями навчального матеріалу, вміннями їх 
практичного впровадження 
Ставиться, коли студент: 

 самостійно трансформує означення 

основних понять, термінів, які 

використовуються в ШКІ, розкриває 

їх суть, значення, але в межах 

навчальних посібників; 

 уміння і навички студента 

дозволяють викласти матеріал 

логічно, послідовно, висловити 

власну думку, зробити висновок, 

 добре знає основні поняття, 

властивості і вміє використовувати їх 

при розв'язанні практичних завдань;  

 комплексно вирішує поставлені 

завдання, правильно використовує 

довідкову літературу, 

 добре володіє українською мовою,  

 у відповіді допускає 1 - 2 незначні 

неточності у використанні 

термінології. 

4,50 89 
4,43 88 
4,36 87 
4,29 86 
4,22 85 
4,15 84 
4,08 83 
4,01 82 

С 3,50-4,00 74-81 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння 
теоретичним матеріалом та готовності до 
оперування набутими вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 уміє викласти матеріал досить 

логічно, послідовно; 

 правильно розкриває основний зміст 

матеріалу; 

 добре знає основні закономірності і 

вміє використовувати їх при 

розв'язанні практичних завдань; 

 комплексно вирішує поставлені 

завдання, правильно використовує 

довідкову літературу; 

 добре володіє українською мовою; 

4,00 81 
3,90 80 
3,84 79 
3,76 78 
3,67 77 
3,59 76 
3,51 75 
3,50 74 



 студент допускає окремі помилки і 

неточності, які не впливають на 

загальний характер відповіді. 

D 2,83-3,43 64-73 3 Задовільно – середній рівень володіння 
теоретичними знаннями, практичними 
вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 демонструє знання, завчені з 

підручника чи навчального 

посібника, висвітлює їх за допомогою 

конспекту чи викладача; 

 недостатньо володіє термінологією та 

методами, які використовуються при 

дослідженнях конструктивного 

характеру; 

 володіє мінімальними знаннями; 

 вміє проілюструвати теоретичні 

положення прикладами; 

 може відповісти на уточнюючі 

запитання; 

 правильно викладає теоретичний 

матеріал на рівні репродуктивного 

мислення; 

 у відповіді неповно обґрунтовує 

висновки, припускається помилок 

при узагальненні; 

 допускає ряд серйозних помилок при 

використанні спеціальної 

термінології та інтерпретації явищ; 

 зміст окремих питань викладає 

частково, непослідовно; 

 відповідь виявляє прогалини у 

знаннях. 

3,43 73 
3,36 72 
3,29 71 
3,22 70 
3,15 69 
3,07 68 
3,01 67 
3,00 66 
2,92 65 
2,83 64 

Е 2,51-2,75 60-63 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним 
матеріалом, практичними вміннями й 
навичками визначається нижче середнього 
Ставиться, коли студент: 

 викладає теоретичний матеріал на 

репродуктивному рівні; 

 достатньо володіє термінологією; 

 вміє проілюструвати теоретичні 

положення прикладами; 

 відповідає на поставлене запитання 

не повністю; 

 у відповіді неповно обґрунтовує 

висновки, припускається помилок 

при узагальненні, 

 при розкритті окремих теоретичних 

положень припускається серйозних 

помилок, неточності у розумінні та 

інтерпретації явищ; 

 при розкритті спеціальних питань, 

термінів не може конкретизувати 

2,75 63 
2,67 62 
2,59 61 
2,51 60 



відповідь наведенням прикладів; 

 відчуваються труднощі у 

використанні теоретичних положень 

при розв'язанні практичних завдань; 

 не вміє самостійно зробити 

узагальнюючий висновок. 

FX 2,00-2,5 35-59 2 не 
зараховано 

Незадовільно – низький рівень володіння 
навчальним матеріалом, студент не 
спроможний опанувати практичні вміння без 
додаткових занять з дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не має логіки і обґрунтування 

теоретичним положенням; 

 не володіє матеріалом, не розуміє 

теоретичних і практичних питань; 

 допускає грубі помилки, не 

орієнтується в предметі; 

 відповіді мають фрагментарний 

характер;  

 у відповіді не розкриті основні 

поняття;  

 потребує подальшої роботи над 

засвоєнням основних положень 

предмету 

F 0,00-1,99 1-34 2 Незадовільно – низький рівень знань із 
дисципліни, відсутність практичних умінь і 
навичок, що є підставою для повторного 
вивчення дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не орієнтується в предметі; 

 потребує подальшої роботи над 

засвоєнням основних положень 

предмету. 

 



 Рекомендована література 

 Основна: 

1. Біляніна О.Я. Геометрія 10 клас (академічний рівень)  / О.Я. Біляніна, 

Г.І. Білянін, В.О. Швець . – К. : Генеза, 2010. – 253 с. 

2. Бевз Г.П. Геометрія 10 клас (профільний рівень) / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, 

Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. – К. : Генеза, 2010. – 232 с. 

3. Бевз Г.П. Математика 10 клас (рівень стандарту) / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз . – К. : 

Генеза, 2010. – 236 с. 

4. Бевз Г.П. Геометрія 11 клас (профільний рівень) / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, 

Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров. – К. : Генеза, 2010. – 254 с. 

5. Бевз Г.П. Математика 11 клас (рівень стандарту) / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – К. : 

Генеза, 2010. – 232 с. 

6. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., Номіровський Д.А Алгебра і 

початки аналізу 10 клас  (академічний рівень) / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір, Д.А.Номіровський. – К. : Гімназія, 2010. -   

7. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., Номіровський Д.А Алгебра і 

початки аналізу 10 клас  (профільний рівень) / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, 

М.С.Якір, Д.А.Номіровський. – К. : Гімназія, 2010. -   

8. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу 10 клас  (академічний рівень) / Є.П. 

Нелін. – К. : Гімназія, 2010. -  426 с. 

9. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., Номіровський Д.А Алгебра і 

початки аналізу 11 клас  (академічний і профільний рівень) / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонський, М.С.Якір, Д.А. Номіровський. – К. : Гімназія, 2011. -  384 с. 

10. Апостолова Г.В. Геометрія 11 клас (академічний і профільний рівень) / 

Г.В. Апостолова. – К. : Генеза, 2011. – 290 с. 

11. Прус А.В. Збрник задач з методики навчання математики / А.В. Прус, 

В.О. Швець. – Житомир: «Рута», 2011. – 388 с.  

12. Слєпкань З.І. Методика викладання математики / З.І. Слєпкань. – Київ: 

Зодіак ЕКО, 2000. – 512 с. 



13. Слєпкань З.І. Практикум з методики навчання математики. Загальна 

методика: навч. пос. [для студ. матем. спец. педагогічних університетів] / 

З.І. Слєпкань, А.В. Грохольська, В.Я. Забранський, С.М. Лук’янова, 

Л.Л. Панченко, І.С. Соколовська [за ред. З.І. Слєпкань]. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2006. – 292 с. 

14. Діючі шкільні підручники та методичні посібники для вчителів математики. 

Додаткова: 

15. Бевз Г.П. Методика преподавания математики: навч. пос. / Г.П. Бевз. – К.: 

Вища школа, 1989. – 367 с. 

16. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального 

навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 240 с. 

17. Черкасов Р.С. Методика викладання математики в середній школі / 

Р.С. Черкасов, А.А. Столяр. – Харків : Основа, 1992. – 335 с.  

18. Бевз Г.П. Методи навчання математики / Г.П.Бевз. – Х.: Основа, 2003. – 96 с.  

 

 



Карта забезпеченості літературою 

 

№ 
п/п 

Автор Назва підручника (навчально-
методичного посібника) 

Видавництво, 
рік видання 

Кількість 
примірників 

Ліцензовани
й обсяг 

1 2 3 4 6 7 

1.  Бурчак С.О. 
Толмачов В.С. 

Тверезовська Л.О. 

Методичні рекомендації з питань 
організації і проведення тестового 
контролю знань, навичок та вмінь 
студентів вищої школи 

Глухів : РВВ 
ГДПУ, 2008 

100 

45 

2.   Прус А.В., Швець 

В.О.  

Збрник задач з методики 
навчання математики 

«Рута», 2011 
10 

3.  Біляніна О.Я., Білянін 

Г.І., Швець В.О. 

Геометрія 10 клас 
(академічний рівень) 

Генеза, 2010 
10 

4.  Бевз Г.П., Бевз В.Г., 

Владімірова Н.Г., 

Владіміров В.М. 

Геометрія 10 клас 
(профільний рівень) 

Генеза, 2010 

15 

5.  Бевз Г.П., Бевз В.Г., 

Владімірова Н.Г., 

Владіміров В.М. 

Геометрія 11 клас 
(профільний рівень) 

Генеза, 2011 

7 

6.  Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика 10 клас (рівень 
стандарту) 

Генеза, 2010 
5 

7.  Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика 11 клас (рівень 
стандарту) 

Генеза, 2011 
7 

8.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Номіровський Д.А. 

Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (академічний 
рівень) 

Гімназія, 2010 

7 

9.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Номіровський Д.А. 

Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (профільний 
рівень) 

Гімназія, 2010 

7 

10.  Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу 
10 клас  (академічний 
рівень) 

Гімназія, 2010 

7 

11.  Мерзляк А.Г., 

Полонський В.Б., 

Якір М.С., 

Номіровський Д.А. 

Алгебра і початки аналізу 
11 клас  (академічний і 
профільний рівень) 

Гімназія, 2011 

7 

12.  Апостолова Г.В. Геометрія 11 клас 
(академічний і профільний 
рівень) 

Генеза, 2011 

7 

13.   Слєпкань З.І. Методика викладання 
математики 

Зодіак ЕКО, 
2000 9 

14.  Слєпкань З.І. Практикум з методики 
навчання математики. 
Загальна методика 

НПУ імені 
М.П. Драгомано

ва, 2006 
1 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснювальна записка 

Курс «Методика навчання інформатики» є одним з провідних курсів професійної 

підготовки майбутнього вчителя та викладача інформатики.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості вивчення інформатики в 

старших (профільних) класах сучасної загальноосвітньої школи та у вищій школі. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Інформатика в профільній школі. Рівень стандарту. 

2. Вивчення інформатики в старшій школі на академічному рівні. 

3. Профільне вивчення інформатики. 

4. Поглиблене вивчення інформатики. 

5. Дидактичні основи підготовки викладачів інформатики у системі вищої освіти. 

6. Організація навчального процесу в системі підготовки викладачів інформатики. 

7. Методичні основи викладання інформатики у вищій школі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» 

є ознайомлення студентів із формами, методами, засобами, підходами та особливостями 

процесу навчання інформатики в старшій загальноосвітній і вищій школі.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 

інформатики» є: 

 Орієнтувати студентів у можливостях навчання інформатики для різних вікових груп 

учнів та студентів для того, щоб майбутні вчителі й викладачі розуміли, як повинен 

змінюватися зміст і методика навчання і могли застосовувати ці знання в практичній 

роботі. 

 Розкрити значення інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, 

вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на науково-технічний і 

соціально-економічний розвиток суспільства. 

 З’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки шкільного 

курсу інформатики, методики навчання інформатики у ВНЗ з іншими навчальними 

предметами, науково-технічними досягненнями в галузях різних наук, зокрема 

інформатики. 

 Розвинути здатність і відчуття необхідності до постійної самоосвіти і самовдосконалення, 

наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання інформатики. 

 Створити сприятливі умови для розвитку прагнення до наукового пошуку шляхів 

удосконалювання своєї роботи, формування елементів інформаційної культури учнів і 

студентів, активізації їх пізнавальної діяльності, творчої активності. 

 Надати знання і сформувати вміння, пов’язані з процесом побудови навчального 

предмета в середніх загальноосвітніх і вищих закладах освіти. 

 Сформувати у майбутнього вчителя та викладача інформатики знання, вміння та навички, 

які необхідні для творчого навчання шкільного курсу інформатики в різних умовах 

технічного і програмно-методичного забезпечення. 



 Показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, можливості їх застосування до розв’язування найрізноманітніших 

гуманітарних, технічних і наукових проблем. 

 Забезпечити знання та вміння майбутніх вчителів та викладачів щодо: тематичного 

планування; розроблення методики проведення організаційних форм занять різних типів; 

добору інтерактивних методів та форм навчання; використання в освітніх цілях послуг 

глобальної мережі Інтернет; оцінювання результатів навчання з інформатики за умов 12 

бальної системи оцінювання; добору та аналізу профільних курсів інформатики 

відповідно до навчальних завдань конкретного навчального закладу освіти. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні: 

знати : 

зміст і структуру шкільної програми для старшої (всіх чотирьох рівнів) і вищої школи, курси 

за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми, критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів, лінії поглибленого вивчення інформатики в старшій профільній школі, нові 

інформаційні технології у вищій школі, зміст і структуру шкільного курсу інформатики, 

історію та стан навчання інформатики у старшій та вищій школі.  

вміти : 

використовувати на заняттях з інформатики в старшій і вищій школі різноманітні методи, 

засоби, форми організації навчальної діяльності учнів та студентів, розробляти плани-

конспекти та проводити уроки з інформатики різних типів і рівнів, розробляти інструкційні 

карти до лабораторних робіт на заняттях з інформатики, тестові завдання. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Методика навчання інформатики» має 

передувати вивчення дисциплін «Шкільний курс інформатики з методикою викладання», 

«Інформатика», «Вибрані питання методики навчання інформатики». «Методика навчання 

інформатики» тісно пов’язана та використовує знання з таких навчальних дисциплін: 

«Шкільний курс інформатики з методикою викладання», «Математична логіка і теорія 

алгоритмів», «Практикум з програмування», «Інформатика», тому має вивчатись після 

вказаних вище курсів або наприкінці їхнього вивчення.  

 

Основні поняття: інформатика, профільна школа, електронний посібник, інтернет, комп’ютерна 

презентація, візуальне програмування, моделювання, основи алгоритмізації, бази даних, 

табличні дані, інформаційні технології, комунікації, текстовий процесор, концепція, неперервна 

педагогічна освіта, контроль знань, моделювання, принципи,  методи, засоби, форми 

навчання інформатики у старшій і вищій школі.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

 



Опис навчальної дисципліни 

«Методика навчання інформатики» 
 

Характеристика 

дисципліни 

Напрям підготовки, 

ОКР 

Академічний календар, 

види занять 

 

Кількість: 

кредитів ECTS  5  

 

змістових модулів 7 

 

Загальний обсяг 

дисципліни 150 год 

 

ОС магістр 

 

Спеціальність 
 014.04  Середня освіта 

(Математика)    

 
Галузі знань:  

01 Освіта 

 

 

Статус дисципліни 

 (дисципліна за 

вибором студента) 

вибіркова 

 

Курс 1 

 

Семестр 2 

 

Всього годин: 150 

 

лекцій 16 

 

практичних  34 

 

СРС 100 

 

 

 

Вид підсумкового 

контролю 

 

2 семестр - екзамен 

 
 



Робочий план 
дисципліни  «Методика навчання інформатики» 

Галузі знань: 01 Освіта 

Спеціальності 014.04  Середня освіта (Математика)   

 

(2семестр, 1 курс) 

Вид 

навчальної 

роботи 

Годин у 

семестрі  

Розподіл годин по тижнях 
Вид 

підсумкового 

контролю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лекційні  

заняття 

16 
2 2 2 2 2 2 2 2          

залік 

Практичні 

(семінарські) 

заняття 

34 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Самостійна  

робота 

100 
6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6  

Проміжні форми 

контролю 

 
                 

 

Всього 

годин/кредитів 

150/5 
10 10 10 10 10 10 9 10 8 8 8 8 7 8 8 8 8 

 

 

Лектор        _____________                      Бурчак С.О.   

    (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої і фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В. 

(підпис) 

 

 



Структура залікових кредитів дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин, 

відведених на: 

Аудиторні 

заняття СРС 
лекції Практ. 

Методика навчання інформатики в 10-11 класах 

Змістовий модуль 1. Інформатика в профільній школі. Рівень стандарту. 
Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (рівень стандарту). 

Аналіз підручників, електронних посібників для старшої 

школи та методика їх використання.  

 1 2 

Курси за вибором, що доповнюють зміст навчальної 

програми. 
1 1 5 

Методика навчання інформатики в 10 класі. Особливості 

вивчення розділів. Методика навчання інформатики в 11 

класі. Особливості вивчення розділів. 

1 2 4 

Змістовий модуль 2. Вивчення інформатики в старшій школі на академічному 
рівні. 
Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (академічний 

рівень). Аналіз підручників, електронних посібників для 

старшої школи та методика їх використання.  

 2 4 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного 

для успішного навчання за програмою курсу.  

1 1 5 

Методика навчання інформатики в 10 класі (академічний 

рівень). 
1 1 5 

Методика навчання інформатики в 11 класі (академічний 

рівень). 
1 2 5 

Змістовий модуль 3. Профільне вивчення інформатики 
Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (профільне 

вивчення інформатики). Аналіз підручників, електронних 

посібників для старшої школи та методика їх використання. 

Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за 

програмою. 

 2 4 

Профільне вивчення інформатики. Лінія «Алгоритмізація та 

програмування». 
1 2 5 

Програма профільного вивчення інформатики. Лінія 

«Інформаційно-комунікаційні технології». 
1 2 5 



Змістовий модуль 4. Поглиблене вивчення інформатики 
Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (поглиблене 

вивчення інформатики). Аналіз підручників, 

електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання.  

 2 4 

Лінії поглибленого вивчення інформатики в старшій 

профільній школі. 
1 2 5 

Методика навчання інформатики у вищій школі 

Змістовий модуль 5. Дидактичні основи підготовки викладачів інформатики у 
системі вищої освіти 
Концепція підготовки кадрів з інформатики у системі вищої 

освіти. Дидактичні основи педагогічного процесу у ВНЗ. 
1 2 5 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів з 

інформатики. Вимоги до підготовки викладача-інформатика. 
1 2 5 

Змістовий модуль 6 . Організація навчального процесу в системі підготовки 
викладачів інформатики 
Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Інформатика». Навчальний графік, робочі програми і 

тематичні плани.  

1 2 6 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 1 1 6 

Організація праці викладача інформатики. Роль кафедри в 

управлінні навчальним процесом. 
1 1 6 

Змістовий модуль 7. Методичні основи викладання інформатики у вищій школі 
Методика читання лекцій з інформатики. Методика 

проведення практичних і семінарських занять. 
1 2 4 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання 

іспитів і заліків), тестова перевірка навчальних досягнень 

учнів і студентів з інформатики. Методика організації 

курсового і дипломного проектування. 

1 2 4 

Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
1 2 6 

Разом за курс 16 34 100 
 



№ п/п 

теми 

Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотації К-сть 

годин 

Змістовий модуль 1. Інформатика в профільній школі. Рівень стандарту. 

1. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (рівень стандарту).  
 

Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання. Мета і завдання профільного навчання 

інформатики. Структура навчальної програми. Рекомендації щодо 

викладання курсу інформатики за програмою.  

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  
Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для 

успішного навчання за програмою курсу. Курси за вибором, що 

доповнюють зміст навчальної програми. «Основи Інтернету», 

«Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи 

візуального програмування», «Мicrosoft Excel у профільному 

навчанні», «Основи веб-дизайну». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

3. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

4. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

 

3. 

Методика навчання інформатики в 10 класі. Особливості 

вивчення розділів «Інформаційні технології у навчанні», 

«Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації та публікації», 

 



«Служби Інтернету» у старшій школі (рівень стандарту). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

4. 

Методика навчання інформатики в 11 класі.  
Особливості вивчення розділів «Моделювання. Основи 

алгоритмізації», «Системи опрацювання табличних даних», «Бази 

даних. Системи управління базами даних», «Інформаційні 

технології  персональної та колективної комунікації» у старшій 

школі (рівень стандарту). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

Змістовий модуль 2. Вивчення інформатики в старшій школі на академічному 
рівні. 

5. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (академічний 

рівень).  
Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання. Мета і завдання навчання інформатики 

на академічному рівні в профільній старшій школі. Структура 

навчальної програми. Рекомендації щодо викладання курсу 

інформатики за програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

 



книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

6. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  
Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для 

успішного навчання за програмою курсу. Курси за вибором, що 

доповнюють зміст навчальної програми. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

7. 

Методика навчання інформатики в 10 класі.  
Особливості вивчення розділів «Інформаційні технології у 

навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації та 

публікації», «Служби Інтернету» у старшій школі (академічний 

рівень). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 



8. 

Методика навчання інформатики в 11 класі.  
Особливості вивчення розділів «Моделювання. Основи 

алгоритмізації», «Системи опрацювання табличних даних», «Бази 

даних. Системи управління базами даних», «Інформаційні 

технології  персональної та колективної комунікації» у старшій 

школі (академічний рівень). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

Змістовий модуль 3. Профільне вивчення інформатики 

9. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (профільне 

вивчення інформатики).  
Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання. Мета і завдання навчання інформатики 

в профільній старшій школі. Структура навчальної програми. 

Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

10. 

Профільне вивчення інформатики.  
Лінія «Алгоритмізація та програмування». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

 



2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

11. 

Програма профільного вивчення інформатики. Лінія 

«Інформаційно-комунікаційні технології». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

Змістовий модуль 4. Поглиблене вивчення інформатики 

12. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (поглиблене 

вивчення інформатики).  

Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання. Мета і завдання навчання 

інформатики в профільній старшій школі. Зміст навчальної 

програми поглибленого вивчення інформатики 

Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за 

програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

 



- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

13. 

Лінії поглибленого вивчення інформатики в старшій 

профільній школі. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

Змістовий модуль 5. Дидактичні основи підготовки викладачів інформатики у 

системі вищої освіти 

14. 

Концепція підготовки кадрів з інформатики у системі вищої 

освіти.  
Основні принципи розвитку педагогічної освіти. Мета розвитку 

педагогічної освіти з інформатики. Пріоритетні завдання розвитку 

педагогічної освіти.  Соціально-педагогічні умови розвитку 

неперервної педагогічної освіти. Дидактичні основи педагогічного 

процесу у ВНЗ. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

15. 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів з 

інформатики.  
Заклади першого рівня (технікум, училище, інші прирівняні до 

них вищі навчальні заклади). Заклади · другого рівня акредитації 

(коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади). Третій 

і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, 

консерваторія, академія, університет. Освітньо-кваліфікаційні 

 



рівні. Вимоги до підготовки викладача-інформатика. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

Змістовий модуль 6 . Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів інформатики 

16. 

Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани. Місце 

і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і вимоги 

щодо знань і умінь. Способи побудови навчальних програм 

(концентричний та лінійний). Навчально-методичний комплекс 

дисципліни. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Інформатика». Модель  навчально-методичного комплексу 

дисципліни «Інформатика».  

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

17. 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

 



навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

18. 

Організація праці викладача інформатики.  
Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

Змістовий модуль 7. Методичні основи викладання інформатики у вищій школі 

19. 

Методика читання лекцій з інформатики. Основні функції 

лекції.  
Специфічні вимоги до кожного з видів лекцій у вищій школі. 

Форми проведення лекційних занять. Вимоги до змісту лекції. 

Методика читання лекції. Керівництво роботою студентів на 

лекції. Результати лекції. Інформаційна цінність лекції. Виховний 

вплив. Досягнення дидактичних цілей. Оцінка якості лекції. 

Поліпшення якості лекцій. Методика проведення практичних і 

семінарських занять. Дидактичний принцип зв’язку теорії з 

практикою. Етапи методики підготовки і проведення практичних 

робіт. Підходи до методики проведення практичних та 

лабораторних занять. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

 



- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

20. 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання 

іспитів і заліків), тестова перевірка навчальних досягнень 

учнів і студентів з інформатики.  
Методика організації курсового і дипломного проектування. План 

курсового проекту. Науковий апарат дослідження. Завдання 

дипломної роботи. Робота студента над дипломною роботою 

(проектом). Захист курсових та дипломних робіт. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 

21. 

Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів. 

Виробнича практика.  
Положенням про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України. Програма педагогічної практики. 

Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Основні функції самостійної роботи студентів. Нормативно-

правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи 

студента. Зміст самостійної (індивідуальної) роботи студента. 

Форми та види самостійної (індивідуальної) роботи студента. 

Організація та контроль СРС. Науково-методичне забезпечення 

самостійної (індивідуальної) роботи 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

 



 Всього за курс  
 



№ 

п/п 

Зміст  практичних, лабораторних занять та семінарів 

 

К-сть 

годин 

Змістовий модуль 1. Інформатика в профільній школі. Рівень стандарту. 

1. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (рівень стандарту).  

1. Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання.  

2. Мета і завдання профільного навчання інформатики.  

3. Структура навчальної програми.  

4. Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за програмою.  

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

 

2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  

1. Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для 

успішного навчання за програмою курсу.  

2. Курси за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми: 

«Основи Інтернету», «Основи створення комп’ютерних 

презентацій», «Основи візуального програмування», «Мicrosoft 

Excel у профільному навчанні», «Основи веб-дизайну». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

 



книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

3. 

Методика навчання інформатики в 10 класі. Особливості 

вивчення розділів. 

1. «Інформаційні технології у навчанні»,  

2. «Текстовий процесор»,  

3. «Комп’ютерні презентації та публікації»,  

4. «Служби Інтернету»  

у старшій школі (рівень стандарту). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 



4. 

Методика навчання інформатики в 11 класі.  
Особливості вивчення розділів: 

1. «Моделювання. Основи алгоритмізації»,  

2. «Системи опрацювання табличних даних»,  

3. «Бази даних. Системи управління базами даних»,  

4. «Інформаційні технології  персональної та колективної 

комунікації»  

у старшій школі (рівень стандарту). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

Змістовий модуль 2. Вивчення інформатики в старшій школі на академічному 

рівні. 

5. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (академічний рівень).  

1. Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання.  

2. Мета і завдання навчання інформатики на академічному рівні в 

профільній старшій школі.  

3. Структура навчальної програми.  

4. Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

 



книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

6. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  

1. Орієнтовний перелік програмного забезпечення, необхідного для 

успішного навчання за програмою курсу.  

2. Курси за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

7. 
Методика навчання інформатики в 10 класі.  
Особливості вивчення розділів: 

1. «Інформаційні технології у навчанні»,  

 



2. «Текстовий процесор»,  

3. «Комп’ютерні презентації та публікації»,  

4. «Служби Інтернету»  

у старшій школі (академічний рівень). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

8. 

Методика навчання інформатики в 11 класі.  
Особливості вивчення розділів: 

1. «Моделювання. Основи алгоритмізації»,  

2. «Системи опрацювання табличних даних»,  

3. «Бази даних. Системи управління базами даних»,  

4. «Інформаційні технології  персональної та колективної 

комунікації»  

у старшій школі (академічний рівень). 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

 



посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

Змістовий модуль 3. Профільне вивчення інформатики 

9. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (профільне вивчення 

інформатики).  

1. Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання.  

2. Мета і завдання навчання інформатики в профільній старшій школі.  

3. Структура навчальної програми.  

4. Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

 

10. 

Профільне вивчення інформатики.  
Лінія «Алгоритмізація та програмування». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

 



6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

11. 

Профільне вивчення інформатики. 
 Лінія «Інформаційно-комунікаційні технології». 

Література 

1. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

2. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

3. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

Змістовий модуль 4. Поглиблене вивчення інформатики 

12. 

Аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» (поглиблене вивчення 

інформатики).  

1. Аналіз підручників, електронних посібників для старшої школи та 

методика їх використання.  

2. Мета і завдання навчання інформатики в профільній старшій школі.  

3. Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики.  

4. Рекомендації щодо викладання курсу інформатики за програмою. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

3. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

4. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

5. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

 
 

 



13. 

Лінії поглибленого вивчення інформатики в старшій профільній 

школі. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 
 

 

Змістовий модуль 5. Дидактичні основи підготовки викладачів інформатики у 

системі вищої освіти 

14. 

Концепція підготовки кадрів з інформатики у системі вищої 

освіти.  

6. Основні принципи розвитку педагогічної освіти.  

7. Мета розвитку педагогічної освіти з інформатики.  

8. Пріоритетні завдання розвитку педагогічної освіти.   

9. Соціально-педагогічні умови розвитку неперервної педагогічної 

оосвіти.  

10. Дидактичні основи педагогічного процесу у ВНЗ. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

 



навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

15. 

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів з 

інформатики.  

6. Заклади першого рівня (технікум, училище, інші прирівняні до 

них вищі навчальні заклади).  

7. Заклади · другого рівня акредитації (коледж, інші прирівняні до 

нього вищі навчальні заклади).  

8. Третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - 

інститут, консерваторія, академія, університет.  

9. Освітньо-кваліфікаційні рівні.  

10. Вимоги до підготовки викладача-інформатика. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

4. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

Змістовий модуль 6 . Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів інформатики 

16. 

Навчальний графік, робочі програми і тематичні плани.  

6. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і 

вимоги щодо знань і умінь.  

7. Способи побудови навчальних програм (концентричний та 

лінійний).  

8. Навчально-методичний комплекс дисципліни.  

9. Навчально-методичний комплекс за спеціальністю 

«Інформатика».  

10. Модель  навчально-методичного комплексу дисципліни 

«Інформатика». 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

 



навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

17. 

Організація аудиторної роботи зі студентами. 

3. Організація праці викладача інформатики.  

4. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 

Література 

1. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

2. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

3. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

 

Змістовий модуль 7. Методичні основи викладання інформатики у вищій школі 

18. 

Методика читання лекцій з інформатики.  

14. Основні функції лекції.  

15. Специфічні вимоги до кожного з видів лекцій у вищій школі.  

16. Форми проведення лекційних занять.  

17. Вимоги до змісту лекції.  

18. Методика читання лекції.  

19. Керівництво роботою студентів на лекції.  

20. Результати лекції.  

21. Інформаційна цінність лекції.  

22. Виховний вплив. Досягнення дидактичних цілей.  

23. Оцінка якості лекції. Поліпшення якості лекцій.  

24. Методика проведення практичних і семінарських занять. Д 

25. идактичний принцип зв’язку теорії з практикою.  

26. Етапи методики підготовки і проведення практичних робіт.  

27. Підходи до методики проведення практичних та лабораторних 

занять. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

 



Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

19. 

Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання 

іспитів і заліків), тестова перевірка навчальних досягнень 

учнів і студентів з інформатики.  

6. Методика організації курсового і дипломного проектування.  

7. План курсового проекту.  

8. Науковий апарат дослідження.  

9. Завдання дипломної роботи.  

10. Робота студента над дипломною роботою (проектом). Захист 

курсових та дипломних робіт. 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика нав-

чання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  М.І. Жалдак, 

Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та сім'ї. -2000. - 

№2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації 

/  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - 

№4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

 

20. 

Організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів.  

11. Виробнича практика.  

12. Положенням про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України.  

13. Програма педагогічної практики.  

14. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.  

15. Основні функції самостійної роботи студентів.  

16. Нормативно-правова база організації самостійної 

(індивідуальної) роботи студента.  

17. Зміст самостійної (індивідуальної) роботи студента.  

 



18. Форми та види самостійної (індивідуальної) роботи студента.  

19. Організація та контроль СРС.  

20. Науково-методичне забезпечення самостійної (індивідуальної) 

роботи 

Література 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна 

методика навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 254 с. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика 

навчання інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика 

навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с. 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика 

навчання основам алгоритмізації і програмування / Н.В. Морзе. 

- К.: Навчальна книга, 2003.-250 с. 

5. Жалдак М.І. Вивчення основ комп'ютерних мереж /  

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Козачук // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. -2000. - №2. - С. 14-18. 

6. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям 

інформації /  М.І. Жалдак, Н.В. Морзе  // Комп'ютер у школі та 

сім'ї. - 2000. - №4. –С. 1-16. 

7. Жалдак М.І. Інформатика 7: [експериментальний навчальний 

посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / 

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. - К. : ДіаСофт, 2000. - 207 с. 

Разом за курс  
  



Зміст самостійної  роботи 

 

Номер 

теми Зміст самостійної роботи студентів 

Кількість 

годин 

СРС 

Змістовий модуль 1. Інформатика в профільній школі. Рівень стандарту. 
Тема 1 1. Виконати аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» 

(рівень стандарту). 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції).  

3. Самостійно опрацювати матеріал: «Структура 

навчальної програми». «Рекомендації щодо викладання 

курсу інформатики за програмою». 

 

Тема 2 1. Написати реферат на тему: «Курси за вибором, що 

доповнюють зміст навчальної програми: «Основи 

Інтернету» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №2. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Орієнтовний 

перелік програмного забезпечення, необхідного для 

успішного навчання за програмою курсу». 

 

Тема 3 1. Написати реферат на тему: «Особливості вивчення 

розділу «Інформаційні технології у навчанні» в 10 

класі». 

2. Виконати детальний аналіз діючого підручника з 

інформатики або методичного посібника для 10 класу, 

рекомендованого МОН України. 

3. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

4. Підготовка до семінарського заняття №3. 

 

Тема 4 1. Написати реферат на тему: «Особливості вивчення 

розділу «Моделювання. Основи алгоритмізації» в 11 

класі». 

2. Виконати детальний аналіз діючого підручника з 

інформатики або методичного посібника для 11 класу, 

рекомендованого МОН України. 

3. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

4. Підготовка до семінарського заняття №4. 

 

Змістовий модуль 2. Вивчення інформатики в старшій школі на академічному 

рівні. 

Тема 5 

 

1. Виконати аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» 

(академічний рівень).  

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

 



задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №5. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Рекомендації щодо 

викладання курсу інформатики за програмою». 

Тема 6 1. Написати реферат на тему: «Курси за вибором, що 

доповнюють зміст навчальної програми». 

2. Розкрити детально сутність одного з курсів за вибором. 

3. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

4. Підготовка до семінарського заняття №6. 

 

Тема 7 1. Написати реферат на тему: «Особливості вивчення 

розділів: «Служби Інтернету» у старшій школі 

(академічний рівень). 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №7. 

 

Тема 8 1.  Написати реферат на тему: «Особливості вивчення 

розділу «Бази даних. Системи управління базами 

даних» у старшій школі (академічний рівень)» 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №8. 

 

Змістовий модуль 3. Профільне вивчення інформатики 

Тема 9 1. Виконати аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» 

(профільне вивчення інформатики). 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №9. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: «Рекомендації щодо 

викладання курсу інформатики за програмою». 

 

Теми 

10-11 

1. Написати реферат на тему: «Профільне вивчення 

інформатики». 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №10-11. 

 

Змістовий модуль 4. Поглиблене вивчення інформатики 

Теми 

12-13 

1. Виконати аналіз програми «Інформатика 10-11 кл» 

(поглиблене вивчення інформатики). 

2. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

3. Підготовка до семінарського заняття №12-13. 

4. Самостійно опрацювати матеріал: Лінія 

«Алгоритмізація і програмування».  

 

 

Змістовий модуль 5. Дидактичні основи підготовки викладачів інформатики у 



системі вищої освіти 

Тема 

14 

5. Написати реферат на тему: «Дидактичні основи 

педагогічного процесу у ВНЗ.» 

6. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

7. Підготовка до семінарського заняття №14. 

8. Самостійно опрацювати матеріал: «Дидактичні основи 

педагогічного процесу у ВНЗ». 

 

Тема 

15 

5. Написати реферат на тему: «Формування 

алгоритмічного мислення учнів» 

6. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

7. Підготовка до семінарського заняття №15. 

8. Самостійно опрацювати матеріал: «Вимоги до 

підготовки викладача-інформатика». 

 

Змістовий модуль 6 . Організація навчального процесу в системі підготовки 

викладачів інформатики 

Тема 

16 

5. Написати реферат на тему: «Способи побудови 

навчальних програм (концентричний та лінійний)» 

6. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

7. Підготовка до семінарського заняття №17. 

8. Самостійно опрацювати матеріал: «Навчально-

методичний комплекс дисципліни». 

 

Тема 

17 

5. Написати реферат на тему: «Організація аудиторної 

роботи зі студентами» 

6. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

7. Підготовка до семінарського заняття №18. 

8. Самостійно опрацювати матеріал: «Роль кафедри в 

управлінні навчальним процесом». 

 

Змістовий модуль 7. Методичні основи викладання інформатики у вищій школі 

Тема 

18 

5. Написати реферат на тему: «Форми проведення 

лекційних занять. Вимоги до змісту лекції». 

6. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

7. Підготовка до семінарського заняття №19. 

8. Самостійно опрацювати матеріал: «Підходи до 

методики проведення практичних та лабораторних 

занять». 

 

Тема 

19 

4. Написати реферат на тему: «Робота студента над 

дипломною роботою (проектом). Захист курсових та 

дипломних робіт». 

5. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

 



6. Підготовка до семінарського заняття №20. 

Тема 

20 

4. Написати реферат на тему: «Нормативно-правова база 

організації самостійної (індивідуальної) роботи 

студента». 

5. Опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування 

задач і вправ (у тексті лекції). 

6. Підготовка до семінарського заняття №20. 

 

Разом за курс  
 



Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік) 

 

 

Семестр 2, курс 1 

 
Аудиторна робота Самостійна робота  Тестовий 

контроль, МКР 

Підсум-

ковий 

контроль 

Загальний 

бал 

Семінарські заняття    іспит  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 15 ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ТК1 ТК2 ТК3  

Оцінки 

                           

Середньоарифметична оцінка  

     

Середньозважені бали 

ВК-0,2 ВК-0,2  ВК-0,3 0,3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерії оцінювання 

 

Загальна підсумкова  оцінка з дисципліни визначається на основі 

середньозваженого балу за національною шкалою і виставляється у відомість 

обліку успішності та заліковій книжці за двома шкалами оцінювання: 

національною і ECTS. Середньозважений бал із дисципліни визначається на 

основі: 

7. Встановленого вагового коефіцієнта дисципліни (дорівнює 1 і 

розподіляється окремо за кожний вид роботи). 

8. Середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожен 

вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою. 

9. Підсумкова оцінка за національною шкалою та шкалою ECTS визначається 

за таблицею: 

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS) 

 

Оцінка 
ECTS 

Середньо-
зважений 
бал, що 
формує 

інтервальну 
шкалу 

Сума 
балів за 

100 
бальною 
шкалою 

Національна оцінка 

А 4,51-5,00 90-100 5 зарахован
о 

Відмінно – високий рівень володіння 
теоретичними знаннями й практичними 
вміннями 
Ставиться у випадку, коли студент:  

 вільно володіє програмовим 

матеріалом курсу в повному обсязі; 

 повно, логічно і послідовно розкриває 

зміст основних понять, термінів; 

 вільно володіє теоретичними 

основами наукових основ шкільного 

курсу інформатики: чітко формулює 

означення, властивості, теореми (див. 

питання для підсумкового контролю); 

проводить необхідні доведення; 

 вміє провести комплексний науково-

методичний аналіз навчального 

матеріалу; 

 творчо вирішує поставлені завдання; 

 гнучко використовує міжпредметні 

зв'язки в узагальненні інформації; 

 демонструє ґрунтовні знання 

першоджерел, уміння самостійно 

розкривати їх зміст, робити 

узагальнення і висновки, 

використовуючи додаткову 

літературу; 

 вільно володіє нормативною, 

сучасною українською мовою. 

5,00 100 
4,95 99 
4,90 98 
4,85 97 
4,80 96 
4,75 95 
4,70 94 
4,65 93 
4,60 92 
4,55 91 
4,51 90 

В 4,01-4,50 82-89 4 Добре – достатній рівень оволодіння 
знаннями навчального матеріалу, вміннями їх 
практичного впровадження 
Ставиться, коли студент: 

4,50 89 
4,43 88 
4,36 87 



 

4,29 86  самостійно трансформує означення 

основних понять, термінів, які 

використовуються в ШКІ, розкриває 

їх суть, значення, але в межах 

навчальних посібників; 

 уміння і навички студента 

дозволяють викласти матеріал 

логічно, послідовно, висловити 

власну думку, зробити висновок, 

 добре знає основні поняття, 

властивості і вміє використовувати їх 

при розв'язанні практичних завдань;  

 комплексно вирішує поставлені 

завдання, правильно використовує 

довідкову літературу, 

 добре володіє українською мовою,  

 у відповіді допускає 1 - 2 незначні 

неточності у використанні 

термінології. 

4,22 85 
4,15 84 
4,08 83 
4,01 82 

С 3,50-4,00 74-81 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння 
теоретичним матеріалом та готовності до 
оперування набутими вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 уміє викласти матеріал досить 

логічно, послідовно; 

 правильно розкриває основний зміст 

матеріалу; 

 добре знає основні закономірності і 

вміє використовувати їх при 

розв'язанні практичних завдань; 

 комплексно вирішує поставлені 

завдання, правильно використовує 

довідкову літературу; 

 добре володіє українською мовою; 

 студент допускає окремі помилки і 

неточності, які не впливають на 

загальний характер відповіді. 

4,00 81 
3,90 80 
3,84 79 
3,76 78 
3,67 77 
3,59 76 
3,51 75 
3,50 74 

D 2,83-3,43 64-73 3 Задовільно – середній рівень володіння 
теоретичними знаннями, практичними 
вміннями й навичками 
Ставиться, коли студент: 

 демонструє знання, завчені з 

підручника чи навчального 

посібника, висвітлює їх за допомогою 

конспекту чи викладача; 

 недостатньо володіє термінологією та 

методами, які використовуються при 

дослідженнях конструктивного 

характеру; 

 володіє мінімальними знаннями; 

 вміє проілюструвати теоретичні 

положення прикладами; 

 може відповісти на уточнюючі 

запитання; 

 правильно викладає теоретичний 

матеріал на рівні репродуктивного 

мислення; 

3,43 73 
3,36 72 
3,29 71 
3,22 70 
3,15 69 
3,07 68 
3,01 67 
3,00 66 
2,92 65 
2,83 64 



 

 у відповіді неповно обґрунтовує 

висновки, припускається помилок 

при узагальненні; 

 допускає ряд серйозних помилок при 

використанні спеціальної 

термінології та інтерпретації явищ; 

 зміст окремих питань викладає 

частково, непослідовно; 

 відповідь виявляє прогалини у 

знаннях. 

Е 2,51-2,75 60-63 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним 
матеріалом, практичними вміннями й 
навичками визначається нижче середнього 
Ставиться, коли студент: 

 викладає теоретичний матеріал на 

репродуктивному рівні; 

 достатньо володіє термінологією; 

 вміє проілюструвати теоретичні 

положення прикладами; 

 відповідає на поставлене запитання 

не повністю; 

 у відповіді неповно обґрунтовує 

висновки, припускається помилок 

при узагальненні, 

 при розкритті окремих теоретичних 

положень припускається серйозних 

помилок, неточності у розумінні та 

інтерпретації явищ; 

 при розкритті спеціальних питань, 

термінів не може конкретизувати 

відповідь наведенням прикладів; 

 відчуваються труднощі у 

використанні теоретичних положень 

при розв'язанні практичних завдань; 

 не вміє самостійно зробити 

узагальнюючий висновок. 

2,75 63 
2,67 62 
2,59 61 
2,51 60 

FX 2,00-2,5 35-59 2 не 
зарахован

о 

Незадовільно – низький рівень володіння 
навчальним матеріалом, студент не 
спроможний опанувати практичні вміння без 
додаткових занять з дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не має логіки і обґрунтування 

теоретичним положенням; 

 не володіє матеріалом, не розуміє 

теоретичних і практичних питань; 

 допускає грубі помилки, не 

орієнтується в предметі; 

 відповіді мають фрагментарний 

характер;  

 у відповіді не розкриті основні 

поняття;  

 потребує подальшої роботи над 

засвоєнням основних положень 

предмету 

F 0,00-1,99 1-34 2 Незадовільно – низький рівень знань із 
дисципліни, відсутність практичних умінь і 
навичок, що є підставою для повторного 



 

вивчення дисципліни 
Ставиться, коли студент: 

 не орієнтується в предметі; 

 потребує подальшої роботи над 

засвоєнням основних положень 

предмету. 
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2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: [пос. для студентів пед. 
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3. Рамський Ю.С. Методика навчання основ об'єктно-орієнтованого 
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студентів, що 

вивчають 

відповідну 

дисципліну 

   Денна форма 

1. 2. 3 4 

11.  Бурчак С.О. Загальні питання методики 

викладання інформатики в 

загальноосвітній школі : метод. пос. / С.О. 

Бурчак. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2003. – 40 с. 

100/3  

 

 

 

 

45 
12.  Морзе Н.В. Методика навчання 

інформатики. Ч. 1. Загальна методика 

навчання інформатики / Н.В. Морзе. - К.: 

Навчальна книга, 2003. - 254 с. 

71/1 

13.  Морзе Н.В. Методика навчання 

інформатики. Ч. 2. Методика навчання 

інформаційних технологій / Н.В. Морзе. - 

К.: Навчальна книга, 2003. - 287 с. 

20/1 

14.  Морзе Н.В. Методика навчання 

інформатики. Ч. 3. Методика навчання 

основним послугам глобальної мережі 

Інтернет / Н.В. Морзе. - К.: Навчальна 

книга, 2003. - 230 с 

12/1 

15.  Морзе Н.В. Методика навчання 

інформатики. Ч. 4. Методика навчання 

основам алгоритмізації і програмування / 

Н.В. Морзе. - К.: Навчальна книга, 2003.-

250 с 

22/1 

1.  Бурчак С.О. Методичні рекомендації з 

питань організації і проведення тестового 

контролю знань, навичок та вмінь 

студентів вищої школи / С.О. Бурчак, 

В.С. Толмачов, Л.О. Тверезовська. – Глухів 

: РВВ ГДПУ, 2008. – 68 с. 

100/1 

2.  Бурчак С.О. Методичні рекомендації до 

вивчення основ об’єктно-орієнтованого 

програмування в Delphi : метод. пос. / 

С.О. Бурчак, В.С. Толмачов. – Глухів : РВВ 

ГДПУ, 2008. – 112 с. 

100/1 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

Пояснювальна записка 

 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Практикум з розв’язування задач з вищої 

математики” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.04020101 

Математика* за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи розв’язування задач з вищої математики 

(алгоритмічних та прикладних) 

 

Міждисциплінарні зв’язки: курсу “Практикум з розв’язування задач з вищої 

математики” має передувати вивчення фундаментальних дисциплін: математичного  аналізу,  

диференціальних  рівнянь,  комплексного  аналізу, лінійної  алгебри, алгебри  і  теорії  чисел,  

аналітичної, диференціальної та проективної геометрії, основ геометрії.  
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Завдання для перевірки рівня математичної культури (Задачі з алгебри та теорії чисел. Задачі з геометрії. Задачі з 

математичного аналізу)  

2. Задачі на використання відомих алгоритмів 

3. Прикладні задачі 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання дисципліни: узагальнити та систематизувати знання  основних  і  найбільш  важливих   

в  ідейно-теоретичному  і  практичному  відношенні  питань  з  курсів  математичного  аналізу,  диференціальних  

рівнянь,  комплексного  аналізу, лінійної  алгебри, алгебри  і  теорії  чисел,  аналітичної, диференціальної та 

проективної геометрій; розвинути вміння використовувати набуті знання для розв’язування задач даних курсів.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практикум з розв’язування задач з вищої математики” є:  

     - узагальнення та систематизація  знань у студентів  основних  фактів теорій  математичних  курсів; 

     - розвинення  у студентів здатності  оперативно  використовувати для розв’язування задач  відомі  з 

фундаментальних  курсів  алгоритми  і  синтетичним  шляхом  створювати нові;  

      - формування вмінь  добре  оформлювати  розв’язання  задачі, аргументувати логічні кроки і 

використовувати відповідну символіку;  

      - формування вміння розв’язувати задачі, що пов’язані одразу з декількома математичними 

дисциплінами; 

       - розвинення вміння розв’язувати  прикладні задачі  (умови яких містять  нематематичні  поняття)  

шляхом  створення  і  дослідження математичних моделей реальних об‘єктів, процесів та явищ. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

- теоретико-множинну  і  логічну символіку;   

- основні  поняття  алгебри  і  теорії  чисел  (алгебраїчна операція, група, кільце, поле, 

векторний простір, лінійна залежність і лінійна незалежність,  базис  і  розмірність  простору,  

лінійні  оператори,  матриці  і визначники,  прості  числа,  подільність,  конгруенції,  

многочлени   та  інше);  

- групову та структурну точки зору  на  геометрію,  основні  факти евклідової  та  

неевклідових  геометрій (означення, властивості та дії над векторами; координатний метод, 

його застосування; означення та властивості геометричних образів першого та другого 

порядків; основні поняття геометричних перетворень, їх властивості та застосування; основні 

поняття проективного простору);  
- основні  поняття  математичного аналізу  (функція,  послідовність,  ряд,  границя, неперервність, 

похідна, інтеграл, міра, метричний простір та основні елементарні  функції  дійсної  та  комплексної  змінної, 

диференціальні рівняння тощо);   

- знати  застосування  диференціального  та інтегрального  числення,  а  також  диференціальних  

рівнянь  до  розв’язування практичних задач. 

                  Вміти: 
- оперативно  використовувати для розв’язування задач  відомі  з фундаментальних  курсів  алгоритми  і  

синтетичним  шляхом  створювати нові;  

- добре  оформлювати  розв’язання  задачі, аргументувати логічні кроки і використовувати відповідну 

символіку;  

 - вміти розв’язувати задачі, що пов’язані одразу з декількома математичними дисциплінами 

- розв’язувати  прикладні задачі. 



 

Назва 

дисципліни______“ Практикум з розв’язування задач з вищої математики ” ______ 

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність  Академічний календар, види занять 

 

кількість: 

кредитів ECTS - 8 

модулів – 3 

змістовних модулів - 3 

 

Загальний обсяг дисципліни  - 

240 год. 

 

Аудиторних годин на 

тиждень_____2/3,7_____ 

 

 

Напрям підготовки:  

8.04020101 

Математика* 
014.04 Середня освіта 

(Математика) 

ОС магістр  

 

 

 

Статус дисципліни - нормативна 

Курс - ІІ 
 

Семестр - 3,4 

 

Всього годин: 

лекцій 

 

Практичних – 80 год 

 

СРС – 160 год. 

 

Вид підсумкового контролю 

___3, 4 - залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура залікових кредитів дисципліни 
Назва теми Кількість годин, відведених на: 

 

 

 

Лекції 

Аудиторні заняття 

(семінарські, 

практичні, 

лабораторні, 

поточний контроль) 

 

 

 

Самостійна робота (СРС) 

 
Модуль 1. Завдання для перевірки рівня математичної культури. 

 

1. Задачі з алгебри і теорії чисел 

2. Задачі з вищої геометрії 

3. Задачі з математичного аналізу 

 

 

- 

 

 

24 

 

 

50 

Модуль 2. Задачі на використання відомих алгоритмів 

           

1. Задачі з алгебри і теорії 

чисел 

2. Задачі з вищої геометрії 

3. Задачі з математичного 

аналізу 

4. Задачі пов’язані з 

декількома курсами вищої 

математики 

 

 

- 

 

 

26 

 

 

50 

Модуль 3. Прикладні задачі 

1. Прикладні задачі в курсі 

вищої алгебри 

2. Прикладні задачі в курсі 

вищої геометрії 

3. Прикладні задачі в курсі 

математичного аналізу 

4. Прикладні задачі шкільного 

курсу математики 

 

- 

 

 

30 

 

 

60 

Разом  - 80 160 

 

 

 

 



 

Зміст лабораторних, практичних, семінарських занять 
 

№ 

Плани практичних, 

лабораторних занять та 

семінарів 

Кільк

ість 

годин 

Завдання для самопідготовки до занять 

1-3 Модуль 1. Завдання для перевірки рівня 

математичної культури. 

 

 

Задачі з алгебри і теорії чисел 

 

 

6 

1. Дидактичні матеріали до державного екзамену з 

математики (спеціальність 6.080101 Математика, 

6.010101 Педагогіка і методика середньої освіти. 

Математика). – К. : Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 

2001. – 64 с. 

 

[1] с.8-13 №№1-100 

4-6 Задачі з вищої геометрії 6 [1] с.14-18 №№1-100 

7-

11 

Задачі з математичного аналізу 

 
10 [1] с.19-28  №№1-100 

12 Контрольна робота 2  

1-

12 

 Модуль 2. Задачі на використання 

відомих алгоритмів. 

1. Задачі з алгебри і теорії чисел 

2. Задачі з вищої геометрії 

3. Задачі з математичного аналізу 

4. Задачі пов’язані з декількома 

курсами вищої математики 

24 [1] с.30-35  №№1-7, 13-16, 34-39, 50 

13 Контрольна робота 2  

14-

27 

Модуль 3. Прикладні задачі 

1. Прикладні задачі в курсі вищої 

алгебри 

2. Прикладні задачі в курсі вищої 

геометрії 

3. Прикладні задачі в курсі 

математичного аналізу 

4. Прикладні задачі шкільного курсу 

математики 

28 [1] с.36-43 №№1-6, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 

38, 41-47, 57-60 

28 Контрольна робота 2  

 



 

Зміст самостійної роботи 
Номер 

теми 

Зміст самостійної роботи Кількість годин 

СРС 

1 Модуль 1. Завдання для перевірки рівня математичної культури.  

 Підготовка до практичних занять  №№1-12, підготовка до контрольної роботи, 

розрахункова робота  

44 

 Підготовка до підсумкового контролю 6 

2 Модуль 2. Задачі на використання відомих алгоритмів.  

 Підготовка до практичних занять  №№1-13, підготовка до контрольної роботи, 

розрахункова робота  

45 

 Підготовка до поточного контролю 5 

3 Модуль 3. Прикладні задачі  

 Підготовка до практичних занять  №№14-28, підготовка до контрольної роботи, 

розрахункова робота  

54 

 Підготовка до підсумкового контролю 6 

Разом за 2 семестри 160 

 

 

  



 

Система поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях. Рейтинговий бал за 

практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 

5-ти бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. 

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного 

змістового модуля. 

Самостійна робота проводиться у вигляді виконання індивідуальних розрахункових робіт. 

 

 

Аудиторна робота Самостійна та 

індивідуальна робота 

Підсумковий контроль 

Практичні 

заняття 

Поточний контроль Розрахункова робота Залік 

24\ 56 №1 №2 №3 3  

ВК:  0,2 0,45 0,25 0,1 

0,65 0,25 0,1 

 

Критерії оцінювання 

Оцінка 

ECTS 

Середньо

зва-

жений 

бал, що 

формує 

інтерваль

ну шкалу 

Національна  оцінка 

1 2 3 

А 4,51-

5,00 

5 Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й 

практичними вміннями з курсу. Знає: основні  поняття  алгебри  і  теорії  

чисел; групову та структурну точки зору  на  геометрію,  основні  факти 

евклідової  та  неевклідових  геометрій;  основні  поняття  

математичного аналізу;   застосування  диференціального  та 

інтегрального  числення,  а  також  диференціальних  рівнянь  до  

розв'язування практичних задач.  Вміє: оперативно  використовувати 

для розв’язування задач  відомі  з фундаментальних  курсів  алгоритми  

і  синтетичним  шляхом  створювати нові; аргументувати логічні кроки 

і використовувати відповідну символіку; розв’язувати задачі, що 

пов’язані одразу з декількома математичними дисциплінами. 
В 4,01-

4,50 

4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального матеріалу, вміннями їх 

практичного впровадження. Знає: основні  поняття  алгебри  і  теорії  чисел; групову 

та структурну точки зору  на  геометрію,  основні  факти евклідової  та  неевклідових  

геометрій;  основні  поняття  математичного аналізу;   застосування  

диференціального  та інтегрального  числення,  а  також  диференціальних  рівнянь  

до  розв'язування практичних задач.  Вміє:  використовувати для розв’язування задач  

відомі  з фундаментальних  курсів  алгоритми  і  синтетичним  шляхом  створювати 

нові; аргументувати логічні кроки і використовувати відповідну символіку; 

розв’язувати задачі, що пов’язані одразу з декількома математичними дисциплінами.  

С 3,50-

4,00 

4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності 

до оперування набутими вміннями й навичками. Знає: основні  поняття  алгебри  і  

теорії  чисел; основні  факти евклідової  та  неевклідових  геометрій;  основні  поняття  

математичного аналізу;   застосування  диференціального  та інтегрального  числення,  

а  також  диференціальних  рівнянь  до  розв'язування практичних задач.  Вміє:  

використовувати для розв’язування задач  відомі  з фундаментальних  курсів  

алгоритми; використовувати відповідну символіку; розв’язувати задачі, що пов’язані 

одразу з декількома математичними дисциплінами після підказки.  

D 2,83-

3,43 

3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, практичними 

вміннями й навичками. Частково знає: основні  поняття  алгебри  і  теорії  чисел; 

групову та структурну точки зору  на  геометрію,  основні  факти евклідової  та  

неевклідових  геометрій;  основні  поняття  математичного аналізу.  Вміє:  

використовувати для розв’язування задач  відомі  з фундаментальних  курсів  

алгоритми  після підказки щодо їх вибору; розв’язувати стандартні задачі; частково 

використовує відповідну символіку. 

Е 2,51-

2,75 

3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й 

навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає на репродуктивному рівні, 

допускає грубі помилки під час усної відповіді та під час розв’язування задач.  



 

FX 2,00-

2,5 

2 Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не 

спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни. 

F 0,00-

1,99 

2 Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і 

навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Боровик В.Н. Геометричні перетворення площини : Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів 

вищих пед. навч. закл. / В. Н. Боровик [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2003. - 503 

с.  

2. Аналітична геометрія : Підручник для вищих технічних навчальних закладів / Гриньов 

Б.В., Кириченко І.К., за ред. О.М. Литвина  – Харків : Гімназія, 2008. – 340 с. 

3. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії / [В.І.Діскант, Л.Р.Береза, 

О.П.Грижук, Л.М.Захаренко]- К.: Вища школа, 2001. – 303 с. 

4. Назієв Е. Х. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.: навч. посібник для студентів 

вищих технічних навчальних закладів / Е. Х. Назiєв, В. М. Владiмiров, О. А. Миронець. - 

К. : Либідь, 1997. - 151 с. 

5. Цубербиллер О. Н.  Задачи и упражнения по аналитической геометри / О. Н.  

Цубербиллер. - М. : Гос. из. тех-теор. лит. , 1986 - 356с. 
6. Алгебра  і  теорія  чисел. Практикум / [Завало  С.Т.,  Левіщенко  С.С.,  Пилаєв  В.В.,  Рокицький  І.О.] -  

Ч.І. –– К.: Вища школа, 1983. –– 232с.  

7. Алгебра  і  теорія  чисел. Практикум / [Завало  С.Т.,  Левіщенко  С.С.,  Пилаєв  В.В.,  Рокицький  І.О.]  - 

Ч.ІІ. –– К.: Вища школа, 1986. –– 264с.  

8. Берман  Г.Н.  Сборник  задач  по  курсу  математического  анализа / Берман  Г.Н.  —  М. : Наука, 1985.— 

383с.  

9. Заїка О. В. Проективна геометрія : методичні рекомендації для викладачів та студентів фізико-

математичних факультетів / О. В. Заїка, С. О. Заїка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – 158 с. 

 

Додаткова: 

1. Беляева  Х.С.  Экстремальные  задачи / Беляева  Х.С.,  Монахов  В.И. - М.:  Просвещение, 1977. — 144с.  

2. Болтянский  В.Г.  Математика  решает  задачи  на  оптимизацию / Болтянский  В.Г.    —  К.:  Вища школа, 

1975. — 192 с.  

3. Зельдович  Я.Б. Элементы  прикладной  математики / Зельдович  Я.Б.,  Мышкис  А.Д.  -  М.: Наука, 1972. –

– 124 с.  

4. Михайленко  В.М.  Сборник  прикладных  задач  по  высшей математике / Михайленко  В.М.,  Антонюк  

Р.А.  - К. : Вища школа, 1990.— 166 с.  



 

5. Ноздрин  И.Н. Прикладные  задачи  по высшей математике / Ноздрин  И.Н.,  Степаненко  И.М.,  Костюк  

Л.К.  . — К. : Вища школа, 1976. — 172 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Картка забезпеченості літературою 

 

№ 

п/п 

Найменування джерела Кількість 

примірників 

в бібліотеці 

ВНЗ / 

кафедри 

Кіл. 

студентів, що 

вивчають 

відповідну 

дисципліну 
   денна/заочна 

форма 

1. 2. 3 4 

1 Яковець В.П. Аналітична геометрія : навчальний посібник для студ. 

вищ. навч. закладів / В. П. Яковець, В. Н. Боровик, Л. В. 

Ваврикович. - Суми : Університетська книга, 2004. - 296 с.  

 

15/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/25 

2 Аналітична геометрія : Підручник для вищих технічних навчальних 

закладів / Гриньов Б.В., Кириченко І.К., за ред. О.М. Литвина  – 

Харків : Гімназія, 2008. – 340 с 

80/0 

3 Боровик В.Н. Геометричні перетворення площини : 

Навч. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів вищих пед. навч. 

закл. / В. Н. Боровик [и др.]. - Суми : Університетська 

книга, 2003. - 503 с.  
 

30/0 

4 Заїка О. В. Проективна геометрія : методичні рекомендації для 

викладачів та студентів фізико-математичних факультетів / О. В. 

Заїка, С. О. Заїка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2010. – 158 

с. 

 

50/1 

5 Назієв Е. Х. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.: 

навч. посібник для студентів вищих технічних 

навчальних закладів / Е. Х. Назiєв, В. М. Владiмiров, О. 

А. Миронець. - К. : Либідь, 1997. - 151 с. 

 

29/0 

6 Цубербиллер О. Н.  Задачи и упражнения по 

аналитической геометри / О. Н.  Цубербиллер. - М. : Гос. 

из. тех-теор. лит. , 1986 - 356с 

50/0 

7 Берман  Г.Н.  Сборник  задач  по  курсу  математического  анализа / 

Берман  Г.Н.  —  М. : Наука, 1985.— 383с.  

 

50/0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пояснювальна записка 



 

Мета. У зв’язку із сучасним розвитком комп'ютерної техніки та інтенсивним розвитком 

нового напряму – комп'ютерної математики – набули широкого поширення і попиту 

комплекси програм, які отримали назву системи комп'ютерної математики. Комп'ютерна 

математика – новий напрям в науці та освіті, що виник на стику фундаментальної математики, 

інформаційних і комп'ютерних технологій. Система комп'ютерної математики (СКМ) – це 

комплекс програм, який забезпечує автоматизовану, технологічно єдину і замкнену обробку 

задач математичного спрямування при формулюванні умови на спеціальній мові.  

Сучасними системами комп'ютерної математики є програми з багатовіконним графічним 

інтерфейсом, розвиненою системою допомоги, що полегшує їх освоєння і використання. 

Основними тенденціями розвитку СКМ є зростання математичних можливостей, особливо у 

сфері аналітичних і символьних обчислень, суттєве розширення засобів візуалізації всіх етапів 

обчислень, широке застосування 2D- і 3D-графики, інтеграція різних систем одна з одною та 

іншими програмними засобами, широкий доступ в Internet, організація спільної роботи над 

освітніми і науковими проектами в Internet, використання засобів анімації і обробки зображень, 

засобів мультимедіа тощо.  

Істотною обставиною, яка донедавна перешкоджала широкому використанню СКМ в 

освіті, є дорожнеча професійного наукового математичного забезпечення. Проте з’явилося 

багато фірм, що розробляють і поширюють такі програми, представляють для вільного  

користування демонстраційні версії своїх програм, широко використовують систему знижок 

для учбових закладів, безкоштовно поширюють демонстраційні або пробні версії програм 

(Maple, Mathematica, Matchad). Крім того, з'являються безкоштовні аналоги систем 

комп'ютерної математики, наприклад, Maxima, Scilab, Octave та ін.  

У даному навчальному курсі розглядаються можливості системи комп'ютерної математики 

Maxima. Система Maxima – це некомерційний проект з відкритим кодом. Maxima відноситься 

до класу програмних продуктів, які поширюються на основі ліцензії GNU GPL (General Public 

License). Maxima – програма для розв’язування математичних задач як в чисельному, так і в 

символьному вигляді. Спектр її можливостей дуже широкий: дії з перетворення виразів, робота 

з частинами виразів, розв’язування задач лінійної алгебри, математичного аналізу, 

комбінаторики, теорії чисел, тензорного аналізу, статистичних задач, побудова графіків 

функцій на площині і  у просторі в різних системах координат та інш. По-третє, в даний час у 

системи Maxima є могутній, ефективний і дружній кросплатформений графічний інтерфейс –  

Wxmaxima (http://wxmaxima.sourceforge.net).  

Основна мета вивчення курсу: ознайомлення студентів із роботою у системі 

комп'ютерної математики Wxmaxima та формування вмінь та навичок використання СКМ 

Wxmaxima для розв’язування математичних задач. 

Завдання: 1) ознайомити з основними особливостями СКМ; 2) ознайомити студентів з 

роботою у  Maxima; 3) сформувати навички використання засобів Wxmaxima для перетворення 

виразів, роботи з частинами виразів, розв’язування задач лінійної алгебри, математичного 

аналізу, комбінаторики, теорії чисел, тензорного аналізу, статистичних задач, побудови 

графіків функцій на площині і  у просторі в різних системах координат та інш.; 

4) впровадження інноваційних технологій в процес навчання математики. 

Вихідні навчальні компетенції:  вміти поєднувати традиційні та нові інформаційні 

технології навчання; вміти складати програми, передбачені курсом інформатики 

загальноосвітньої школи, володіти методикою навчання складання таких програм; знання 

методів інформатики, математичних основи інформатики, алгоритмів.  

Основні навчальні компетенції як результат успішного засвоєння навчального курсу:  
мати уявлення про системи комп’ютерної математики; формування і розвиток 

операційного типу мислення; підготовка студентів до практичної діяльності в 

комп’ютеризованому світі; вироблення та вдосконалення навичок, необхідних для 

використання персональних комп’ютерів в педагогічній діяльності.  

знати: методи і прийоми роботи  у Wxmaxima для перетворення виразів, роботи з 

частинами виразів, розв’язування задач лінійної алгебри, математичного аналізу, 

комбінаторики, теорії чисел, тензорного аналізу, статистичних задач, побудови графіків 

функцій на площині і  у просторі в різних системах координат. 

ПП2.3.4.Математика  Спецлабпрактикум з інформатики (3 кр., 1;0;1), 4 семестр 



 

Основні поняття, терміни: система комп’ютерної математики, Computer algebra, вхідна 

макромова, символьні об’єкти, режим роботи, Lisp, xMaxima, wxMaxima, TexMacs.     

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення ПНП1.1.7 Елементарна математика 

1,2 семестр, ПНП1.1.8 Практикум з розв`язування задач з вищої математики  2 семестр 
 



 

Опис навчальної дисципліни 

       Спецлабпрактикум з інформатики       

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, 

спеціальність, ОКР 

Академічний календар, види занять 

Кількість: 

кредитів ECTS  3 

модулів 3 

змістових модулів 3 

Загальний обсяг 

дисципліни     90 год 

Аудиторних годин на 

тиждень 2/0,7 год. 

Галузі знань: 0402 Фізико-

математичні науки, 01 

Освіта 

Спеціальності: 8.04020101  

Математика, 014.04 

Середня освіта 

(Математика) 

 

Статус дисципліни 

дисципліни за вибором 

студента  

Курс 2 

Семестр 4 

Всього годин: 

лекцій 0 

практичних 0 

лабораторних 30 

СРС  60 

 

Вид підсумкового контролю 

4 семестр – залік 
 



 

Робочий план 

дисципліни _______________________________Спецлабпрактикум з інформатики      ___________________________________ 

спеціальність                      8.04020101  Математика, 014.04 Середня освіта (Математика)                                                                             

(4 семестр, 2 курс) 
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Розподіл годин по тижнях 
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. 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII  

Лекцій-

ні 

заняття 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 з 

Прак-

тичні 

(лабора

торні, 

семі-

нарські) 

заняття 

30 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0  

Само-

стійна 

робота 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0  

Про-

міжні 
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кон-

тролю 
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з 
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Всього 

годин/ 

кре-

дитів 

30 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 0  
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Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від "___" ______ 201__ р. 

 

Завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики  ___________ Качурик І.І. 

(підпис) 

Декан факультету природничої і фізико-математичної освіти ___________ Хроленко М.В.  
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Структура залікових кредитів дисципліни 

«Спецлабпрактикум з інформатики» 

4 семестр 2 КУРС 

 

 

Назва теми 

 

 

Кількість годин, відведених на: 

Аудиторні заняття  

СРС 

 Лекції 

Практичні, 

семінарські та 

лабораторні 

роботи 

Змістовий модуль 1.Основи роботи з wxmaxima. Розв’язування задач елементарної 

математики.  

Установка і запуск програми wxmaxima. Інтерфейс 

wxmaxima. Введення простих команд в wxmaxima. 

Позначення команд і результатів обчислень. 

Використовувані позначення для введення команд. 

   3   6   

Введення числової інформації. Арифметичні 

операції. Константи. Змінні. Математичні функції. 

Правило запису функцій. Призначені для 

користувача функції.  

   3   6   

Переклад складних виразів в лінійну форму 

запису. Розв’язування задач елементарної 

математики. Знаходження коренів рівнянь і систем 

рівнянь алгебри.   

   4   8   

Всього за модуль 1:  0  10   20   

Змістовий модуль 2. Розв’язування задача математичного аналізу 

Побудова графіків функцій. Розв’язування задач 

лінійної алгебри. Операції з матрицями. Функції 

для роботи з матрицями.  

   3   6   

Розв’язування задач математичного аналізу. 

Знаходження границь. Знаходження похідної.  

   3   6   

Інтегрування. Розкладання в ряд Тейлора. 

Знаходження суми ряду.  

   4   8   

Всього за модуль 2:  0  10   20   

Змістовий модуль 3. Розв’язування диференціальних рівнянь.  

Розв’язування звичайних диференціальних 

рівнянь. Вбудовані функції для знаходження 

розв’язків диференціальних рівнянь. Розв’язування 

диференціальних рівнянь і їх систем в 

символьному вигляді. Побудова траєкторій і поля 

напрямів диференціальних рівнянь.  

   5   10   

Реалізація чисельних методів рішення задачі Коші 

для звичайних диференціальних рівнянь. Метод 

Рунге-Кутти. Реалізація кінцево-різницевого 

методу розв’язування крайової задачі 

для звичайних диференціальних рівнянь. 

Реалізація методу сіток для диференціальних 

рівнянь у частинних похідних 

   5   10   

Всього за модуль 3:  0  10   20   

Разом за 4 семестр: 0   30   60   

  



 

Плани лабораторних занять 

4 семестр 2 курс 

№ 

п/п 

Тема лабораторного заняття  Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Основи роботи з wxmaxima. Розв’язування задач 

елементарної математики 

   

1.  Установка і запуск програми wxmaxima. Інтерфейс wxmaxima. Введення 

простих команд в wxmaxima. Позначення команд і результатів обчислень. 

Використовувані позначення для введення команд. 

3   

2.  Введення числової інформації. Арифметичні операції. Константи. Змінні. 

Математичні функції. Правило запису функцій. Призначені для користувача 

функції.  

3   

3.  Переклад складних виразів в лінійну форму запису. Розв’язування задач 

елементарної математики. Знаходження коренів рівнянь і систем рівнянь 

алгебри.   

4   

Змістовий модуль 2. Розв’язування задача математичного аналізу 0  0 

4.  Побудова графіків функцій. Розв’язування задач лінійної алгебри. Операції з 

матрицями. Функції для роботи з матрицями.  

3   

5.  Розв’язування задач математичного аналізу. Знаходження границь. 

Знаходження похідної.  

3   

6.  Інтегрування. Розкладання в ряд Тейлора. Знаходження суми ряду.  4   

Змістовий модуль 3. Розв’язування диференціальних рівнянь. 0  0 

7.  Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь. Вбудовані функції для 

знаходження розв’язків диференціальних рівнянь. Розв’язування 

диференціальних рівнянь і їх систем в символьному вигляді. Побудова 

траєкторій і поля напрямів диференціальних рівнянь.  

5   

8.  Реалізація чисельних методів рішення задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь. Метод Рунге-Кутти. Реалізація кінцево-різницевого 

методу розв’язування крайової задачі 

для звичайних диференціальних рівнянь. Реалізація методу сіток для 

диференціальних рівнянь у частинних похідних 

5   

 Разом за 4 семестр: 30   

 



 

Зміст самостійної роботи 

Семестр 4, курс 2 

Ном

ер 

тем

и 

Зміст самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Основи роботи з wxmaxima. Розв’язування задач 

елементарної математики 

   

1.  Логічні вирази і база даних 6   

2.  Умовні вирази і цикли. Блоки, списки, масиви. 6   

3.  Підстановки у  Maxima 8   

Змістовий модуль 2. Розв’язування задача математичного аналізу 0   

4.  Float-числа 6   

5.  Комплексні числа і вирази 6   

6.  Перетворення Лапласа. 8   

Змістовий модуль 3. Розв’язування диференціальних рівнянь 0  0 

7.  Спеціальні функції 10   

8.  Транслятор і компілятор у Maxima 10   

 Разом за 4 семестр: 60   

 



  

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (залік) 

Семестр 4, курс 2 

 

Аудиторна робота 

Самостійна, 

індивідуальна робота  

Підсумковий 

контроль 

Лабораторні роботи 
Тестовий контроль/ 

контрольна робота 

ІЗ (реферат, практичне 

завдання) 

Залік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Т.1 Т.2   

ВК:         0,5 0,15 0,15 0,2 

Отримані оцінки за національною шкалою 

4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 



 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

(критерії оцінювання та шкала оцінювання) 

Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни 

Студент повинен  

− мати уявлення про системи комп’ютерної математики; формування і розвиток 

операційного типу мислення; підготовка студентів до практичної діяльності в 

комп’ютеризованому світі; вироблення та вдосконалення навичок, необхідних 

для використання персональних комп’ютерів в педагогічній діяльності 

Студент повинен знати: 

− методи і прийоми роботи  у Wxmaxima для перетворення виразів, роботи з 

частинами виразів, розв’язування задач лінійної алгебри, математичного 

аналіза, комбінаторики, теорії чисел, тензорного аналізу, статистичних задач, 

побудови графіків функцій на площині і  у просторі в різних системах 

координат. 

Студент повинен вміти: 

− використовавти засоби Wxmaxima для перетворення виразів, роботи з 

частинами виразів, розв’язування задач лінійної алгебри, математичного 

аналіза, комбінаторики, теорії чисел, тензорного аналізу, статистичних задач, 

побудови графіків функцій на площині і  у просторі в різних системах 

координат та інш; 

− впроваджувати інноваційні технології в процес навчання математики.  
Відповідність шкал оцінювання 

Оцінка 
ECTS 

Середньо-
зважений бал, 

що формує 
інтервальну 

шкалу 

Сума балів за 
100 бальною 

шкалою 
Національна оцінка 

А 4,51-5,00 90-100 5 зараховано Відмінно – високий рівень володіння 
теоретичними знаннями й практичними вміннями. 
Студент має стійкі системні знання та творчо їх 
використовує у процесі продуктивної діяльності; 
вільно опановує та використовує нові 
інформаційні технології для поповнення власних 
знань та розв’язування задач; має стійкі навички 
керування системами комп’ютерної алгебри в 
нестандартних ситуаціях. 

5,00 100 
4,95 99 
4,90 98 
4,85 97 
4,80 96 
4,75 95 
4,70 94 
4,65 93 
4,60 92 
4,55 91 
4,51 90 

В 4,01-4,50 82-89 4 Добре – достатній рівень оволодіння знаннями 
навчального матеріалу, вміннями їх практичного 
впровадження. Студент володіє міцними 
знаннями, самостійно визначає проміжні етапи 
власної навчальної діяльності, аналізує нові 
факти, явища;  вміє самостійно знаходити 
додаткові відомості та  використовує їх для 
реалізації поставлених перед ним навчальних 
завдань, судження його логічні і достатньо 
обґрунтовані; має сформовані навички керування 

Wxmaxima 

4,50 89 
4,43 88 
4,36 87 
4,29 86 
4,22 85 
4,15 84 
4,08 83 
4,01 82 

С 3,50-4,00 74-81 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння 
теоретичним матеріалом та готовності до 
оперування набутими вміннями й навичками. 
Студент вільно володіє навчальним матеріалом, 
застосовує знання на практиці; вміє 
систематизувати і узагальнювати отримані 
відомості;  самостійно знаходить і виправляє 
допущені помилки; може аргументовано обрати 
раціональний спосіб виконання навчальної задачі 

за допомогою Wxmaxima; використовує 

4,00 81 
3,90 80 
3,84 79 
3,76 78 
3,67 77 
3,59 76 
3,51 75 
3,50 74 



 

електронні засоби для пошуку потрібних 
відомостей  

D 2,83-3,43 64-73 3 Задовільно – середній рівень володіння 
теоретичними знаннями, практичними вміннями й 
навичками. Студент пояснює основні поняття 
навчального матеріалу; може самостійно 
відтворити значну частину навчального матеріалу; 
вміє за зразком виконати просте навчальне 
завдання; має стійкі навички виконання основних 
дій з опрацювання даних на комп'ютері у системі 

Wxmaxima 

3,43 73 
3,36 72 
3,29 71 
3,22 70 
3,15 69 
3,07 68 
3,01 67 
3,00 66 
2,92 65 
2,83 64 

Е 2,51-2,75 60-63 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним 
матеріалом, практичними вміннями й навичками 
визначається нижче середнього. Студент має 
рівень знань вищий, ніж початковий; може з 
допомогою викладача відтворити значну частину 
навчального матеріалу; має стійкі навички 
виконання елементарних дій з опрацювання даних 
на комп'ютері  

2,75 63 
2,67 62 
2,59 61 
2,51 60 

FX 2,00-2,5 35-59 2 не 
зараховано 

Незадовільно – низький рівень володіння 
навчальним матеріалом, студент не спроможний 
опанувати практичні вміння без додаткових занять 
з дисципліни. Студент має фрагментарні знання 
незначного загального обсягу (менше половини 
навчального матеріалу) за відсутності 
сформованих умінь та навичок  

F 0,00-1,99 1-34 2 Незадовільно – низький рівень знань із 
дисципліни, відсутність практичних умінь і 
навичок, що є підставою для повторного вивчення 
дисципліни. Студент розпізнає окремі об’єкти, 
явища і факти предметної галузі; знає і виконує 
правила безпеки життєдіяльності під час роботи з 
комп’ютерною технікою 

−  

Рекомендована література 

Основна 

1. Боженов П. Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології / 

П. Боженов. — К. : 2007. — 220 с. 

2. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. — Суми : 

Університетська книга, 2003. — 235 с. 

3. Пушкар О. Інформатика. Комп`ютерна техніка / О. Пушкар. — К. : 2003. — 220 с. 

4. Симонович C. Информатика. Базовый курс / C. Симонович. — СПб. : Питер, 2005. 

— 640 с. 

Додаткова 

1. Берков Н. Применение пакета Maxima : математический практикум / Н. Берков.  — 

М. : МГИУ, 2008. — 89 с. 

2. Ильина В. А. Система аналитических вычислений Maxima для физиков-теоретиков /  

В. А. Ильина, П. К. Силаев. — М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. — 113 с.  

3. Кирьянов Д. Самоучитель Maxima / Д. Кирьянов. — СПб. : БХВ- Петербург, 2001. — 

544 с. 

4. Макаров Е. Инженерные расчеты в Maxima : учебный курс / Е. Макаров. — СПб. : 

Питер, 2003. — 448 с. 

5. Чичкарёв Е.  Компьютерная математика с Maxima : руководство для школьников и 

студентов / Е. Чичкарёв  М. : ALT Linux, 2009. — 233 с. 
 



 

 
Карта забезпеченості літературою 

№ 

п/п 

Найменування джерела Кількість 

примірників в 

бібліотеці ВНЗ / 

кафедри 

Кількість студентів, що 

вивчають відповідну 

дисципліну 

   Денна форма/Заочна 

форма 

1. 2. 3 4 

16.  Боженов П. Інформатика. Комп`ютерна 

техніка. Комп`ютерні технології / 

П. Боженов. — К. : 2007. — 220 с. 

40/5 20/20 

17.  Макарова М. В. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / М. В. Макарова, 

Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. — Суми : 

Університетська книга, 2003. — 235 с. 

40/5 

18.  Пушкар О. Інформатика. Комп`ютерна 

техніка / О. Пушкар. — К. : 2003. — 220 

с. 

40/5 

19.  Симонович C. Информатика. Базовый 

курс / C. Симонович. — СПб. : Питер, 

2005. — 640 с. 

40/5 

  120/20  
 

 

 


