




1. Мета дисципліни – поглиблення наявних знань зі шкільного курсу математики, розвинення 
цілісного та системного розуміння курсу елементарної математики, напрацювання навичок 
розв’язання нестандартних завдань та задач підвищеної складності.  
 
2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знати: основні означення та твердження зі шкільних дисциплін “Математика”, “Алгебра”, 
“Геометрія”. 
Вміти: застосовувати відомі результати з елементарної математики для розв’язання типових 
прикладів та задач. 
Володіти основними навичками з курсу елементарна математики у межах програми середньої 
загально освітньої школи (зокрема, такими як дії з дробами та числами різних знаків, перетворення 
арифметичних та алгебраїчних виразів, розв’язання різних типів рівнянь, нерівностей та їх систем 
тощо). 

 
3. Анотація навчальної дисципіни: 

Навчальна дисципліна «Додаткові розділи елементарної математики» є складовою освітньої 
програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 математика та 
статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми «Математика та викладання 
математичних дисциплін». Дана дисципліна є дисципліною вільного вибору студента. Дисципліна 
«Додаткові розділи елементарної математики» поглиблює знання студентів з курсу елементарна 
математика, допомагає розвитку цілісного та системного погляду на курс шкільної математики, 
поглиблює розуміння основних понять елементарної математики, при цьому основна увага приділяється 
нестандартним завданням і задачам підвищеної складності, наприклад, таким, як текстові та логічні 
задачі, задачі з параметрами, олімпіадні задачі тощо. 

Викладається у 5 та 6 семестрах 3 курсу в обсязі – 240 год. (8 кредитів ECTS1: 4 у першому та 4 у 
другому семестрах) зокрема: лекції – 88 год. (44 год. у першому семестрі та 44 год. у другому 
семестрі), самостійна робота – 148 год. (74 год. у першому семестрі та 74 год. у другому 
семестрі). У курсі передбачено 4 змістовні модулі. Завершується дисципліна – заліком у шостому 
семестрі. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  
формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики та комп’ютерних 
технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття знань, умінь та 
навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці, відповідно до освітнього 
рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння компетентностями: 

1) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2); 
2) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-4); 
3) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-5); 
4) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
5) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
8) Здатність працювати в команді (ЗК-10); 
9) Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-13); 
10) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-17); 

                                                
1 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 



11) Здатність до комунікації з фаховими спільнотами державною (українською) мовою (СК-
11); 

12) Здатність забезпечити умови для набуття учнями досвіду застосування математичних 
знань та умінь, формування їхнього позитивного ставлення до вивчення систематичних 
курсів алгебри та геометрії (СК-23); 

13) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової уяви 
учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості процесу навчання математики 
для розвитку логічного та алгоритмічного мислення (СК-24); 

14) Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, 
виховання та розвитку учнів засобами математики на уроках і в позаурочний час (СК-25); 

15) Здатність організовувати процес навчання математики на засадах педагогіки партнерства 
та дитиноцентризму (СК-26). 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

5 семестр 

РН 1.1 Знати ознаки подібності та принцип Діріхле. 5% 
РН 1.2 Знати формули складних радикалів. 5% 

РН 1.3 Знати основні типи алгебраїчних рівнянь і 
нерівностей та методи їх розв’язання. 

Лекції 
 

Активна робота 
на лекціях, 
виконання 
тестових 
завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 

5% 

РН 2.1 
Вміти виконувати розв’язувати текстові задачі 
різного рівня складності з використанням 
понять відношення, пропорції та відсотки. 

11% 

РН 2.2 

Вміти аналізувати лінійні рівняння, нерівності, 
системи лінійних рівнянь та нерівностей, 
квадратні рівняння та нерівності, враховуючи 
при цьому усі можливі значення змінних 
параметрів. 

11% 

РН 2.3 

Вміти обирати та застосовувати оптимальний 
метод для розв’язання рівнянь і нерівностей 
вищих порядків, ірраціональних рівнянь і 
нерівностей та рівнянь і нерівностей з 
модулем, при цьому також враховувати вплив 
параметрів. 

Лекції, 
самостійна 

робота 

Виконання 
тестових завдань 

та домашніх 
робіт, модульні 

самостійні 
роботи 

11% 

6 семестр 

РН 1.4 Знати властивості та графіки основних 
елементарних функцій. 5% 

РН 1.5 Знати елементарні перетворення графіків 
функцій 5% 

РН 1.6 Знати основні тригонометричні формули. 

Лекції 

Активна робота 
на лекціях, 
виконання 
тестових 
завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 

5% 



РН 2.4 
Вміти досліджувати властивості та будувати 
графіки функцій, враховувати вплив змінних 
параметрів. 

9% 

РН 2.5 Вміти розв’язувати тригонометричні рівняння 
та нерівності, в тому числі з параметрами. 7% 

РН 2.6 Вміти використовувати тригонометричні 
функції при розв’язанні геометричних задач. 7% 

РН 2.7 Вміти аналізувати задачі з параметрами. 

Лекції, 
самостійна 

робота 

Виконання 
тестових завдань 

та домашніх 
робіт, модульні 

самостійні 
роботи 

10% 
РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на 

задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань застосування 
математичних методів та теорій 

2% 
(по 1% у 
кожному 
семестрі) 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекції Активна робота 
на лекціях 2% 

(по 1% у 
кожному 
семестрі) 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 
 

                             Результати     
навчання дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 1

.5
 

РН
 1

.6
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 2

.5
 

РН
 2

.6
 

РН
 2

.7
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

(з опису освітньої програми) 

РН-7 - Пояснювати математичні 
концепції мовою, зрозумілою для 
нефахівців у галузі математики. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

РН-8 - Здійснювати професійну 
письмову й усну комунікацію 
українською мовою та однією з 
іноземних мов 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

РН-9 - Уміти працювати зі 
спеціальною літературою інозем-
ною мовою 

      + + + + + + +   

РН-23 - Уміти доносити резуль-
тати діяльності до професійної 
аудиторії та широкої громадсь-
кості, робити презентації та 
повідомлення 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

РН-38 - Знає сутність і основні 
методи доведення математичних 
тверджень у навчанні учнів 
алгебри й геометрії. 

             + + 

РН-40 - Уміє розв’язувати задачі 
різних рівнів складності 
шкільного курсу математики. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

РН-41 - Здатний формувати в 
учнів розуміння основ 
математичного моделювання, 
готовність до застосування 

      +     +    



моделювання для розв’язування 
задач 

РН-43 - Здатний аналізувати, 
проектувати, впроваджувати та 
вдосконалювати навчально-
методичне забезпечення 
навчання учнів 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

РН-46 - Формує ціннісний аспект 
математичного знання, коорди-
нує його емоційне сприйняття 
учнями, розробляє і пропонує 
різні форми та прийоми вихо-
вання позитивного ставлення до 
математики, мотивації учнів до 
засвоєння її основ та методів 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
 
Оцінювання в п’ятому семестрі: 
 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1 – РН1.3, PH2.1 – РН2.3, PH3.1, РН3.2 – 9 балів/5 

бал; 
2. Виконання тестових завдань: PH1.1 – РН1.3, PH2.1 – РН2.3, PH3.1, РН3.2 – 15 балів/8 балів; 
2. Виконання домашніх завдань: PH2.1 – РН2.3 – 6 балів/3 балів 
4. Модульна самостійна робота 1: PH1.1, РН1.2, PH2.1 – 10 балів/7 балів;  
5. Модульна самостійна робота 2: PH1.3, PH2.2, PH2.3 – 10 балів/7 балів;  

 
Разом 50 балів /30 балів 
 

Оцінювання в шостому семестрі: 
 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.4 – РН1.6, PH2.4 – РН2.7, PH3.1, РН3.2 – 9 балів/5 

бали; 
2. Виконання тестових завдань: PH1.4 – РН1.6, PH2.4 – РН2.7, PH3.1, РН3.2 – 15 балів/9 балів; 
3. Виконання домашніх завдань: PH2.4 – РН2.7 – 6 балів/4 балів 
4. Модульна самостійна робота 1: PH1.4, РН1.5, PH2.4, PH2.7 – 10 балів/6 балів;  
5. Модульна самостійна робота 2: PH1.6, PH2.5 – PH2.7 – 10 балів/6 балів;  
 

Разом 50 балів /30 балів 
 

РАЗОМ ЗА 2 СЕМЕСТРИ: 100 балів/60 балів 
 
Підсумкове оцінювання у шостому семестрі: залік – виставляється за результатами роботи 
студента протягом навчального року і і не передбачає додаткових заходів для успішних студентів. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекція передбачає участь у обговоренні способів розв’язання прикладів і задач зі 
шкільного курсу математики, відповіді на запитання лектора щодо раніше розглянутого теоретичного 
матеріалу. 



Тестові завдання пропонуються студентам в кінці кожної теми, проводяться в режимі реального часу з 
використанням сучасних технологій, тестові завдання містять, як закриті, так і відкриті питання. 
Домашня робота передбачає систематичне розв’язання певного невеликого обсягу завдань. 
Модульна самостійна робота проводиться письмово і полягає у розв’язанні певного обсягу індивідуальних 
завдань наприкінці кожного модулю. 
Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання. 
 
У п’ятому семестрі: 
 

Рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 30 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 30 
балів для підвищення балів отримують можливість написати додатковий тест та допрацювати модульну 
самостійну роботу чи домашні завдання. 
 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм контролю 
здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна самостійна робота №1: на 6-му тижні 5 семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 13-му тижні 5 семестру. 

 
У шостому семестрі: 
 

Рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 30 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 30 
балів для підвищення балів отримують можливість написати додатковий тест та допрацювати модульну 
самостійну роботу чи домашні завдання.  
 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм контролю 
здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота №1: на 7-му тижні 6 семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 13-му тижні 6 семестру. 

 
Студенти, які протягом навчального року набрали сумарно менше ніж 60 балів, отримують 

можливість добору мінімальної для заліку кількості балів (60) до кінця залікової сесії, написавши 
додаткову роботу. Якщо загальна кількість набраних за дисципліну у навчальному році балів не менша за 
60, то ця кількість балів проставляється у графі відомості «Сума балів за ЗМ (поточного контролю за 
семестр)» та «Підсумкова оцінка з дисципліни, 100-бальна шкала», у графу «Бали, отримані під час заліку» 
проставляється знак « – ». 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

5 семестр 
Кількість годин 

теми Назва теми Лекції Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1 «Арифметика» 

1 
Нестандартні задачі на парність, подільність та 
остачі від ділення натуральних чисел. 
Застосування принципу Діріхле. 

6 10 

2 Складання та розв’язання текстових задач за 
темою «Відношення, пропорції, відсотки». 6 12 

3 Модуль, степінь та корінь числа. Формули 
складних радикалів. 8 12 

Змістовний модуль 2 «Алгебра» 
4 Спрощення складних алгебраїчних виразів. 6 10 

5 Алгебраїчні рівняння та системи рівнянь. 
Розв’язання рівнянь та систем з параметрами. 10 16 

6 
Використання методу інтервалів при 
розв’язанні різного типу нерівностей. 
Нерівності з параметрами. 

8 14 

 Всього годин за семестр 44 74 
 

6 семестр 
Кількість годин 

теми Назва теми Лекції Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 3 «Функції та їх графіки» 

1 Основні елементарні функції, їх властивості та 
графіки. 6 10 

2 Перетворення графіків функцій 4 8 

3 Нестандартні задачі. Отримання графічних 
зображень за допомогою графіків функцій. 6 12 

Змістовий модуль 4 «Тригонометрія» 

4 Методи перетворення тригонометричних 
виразів. 8 10 

5 Розв’язання тригонометричних рівнянь та 
нерівностей. Задачі з параметрами. 10 14 

6 Використання тригонометрії у геометричних 
задачах. 10 20 

 Всього годин за семестр 44 74 
 



Загальний обсяг 240 годин, у тому числі: 
лекції – 88 годин, 
консультації – 4 годин, 
самостійна робота – 148 годин. 
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