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Мета дисципліни– підвищення інтересу студентів до вивчення математики, поглиблення 
розуміння студентами математичного матеріалу, який вивчається, розширення розумового 
кругозору студентів і підвищення їх загальної культури, створення в студентів правильного 
погляду на математику в цілому.  

 
 

1. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: відсутні 

 
3. Анотація навчальної дисципіни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Історія 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 вибірковою. У програмі дисципліни 
розглядаються факти культурного життя людства, тернистий шлях вчених та їх теорій до 
повного визнання та сприйняття сучасниками. Знання історії математики дає можливість 
студентам усвідомити гуманітарний потенціал математичних дисциплін і ефективно 
реалізувати його в педагогічній діяльності. 

 

Викладається у 8 семестрі 4курсув обсязі 90 год. (3кредитиECTS1)зокрема: лекції –30 год., 
практичні заняття –8 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 50 год. У курсі 
передбачено 2змістових модулі та 2 модульніконтрольні роботи. Завершується дисципліна 
заліком. 

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, статистики 
й 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 до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання; 
2) Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 
3) Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології; 
4) Здатність до самовдосконалення та саморозвитку; 
5) Здатність вільно спілкуватись державною мовою (усно та письмово); 
6) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності; 
7) Здатність формувати в учнів предметні компетентності; 
8) Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології; 
9) Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів з математики; 
10) Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної 

інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу; 
11) Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів у навчально-виховному процесі 

та позаурочній діяльності; 
12) Здатність використовувати системні знання з математики, педагогіки, методики 

навчання математики, історії її виникнення та розвитку. 
13) Здатність ефективно застосовувати ґрунтовні знання змісту шкільної математики; 
14) Здатність аналізувати математичну задачу, розглядати різні способи її розв’язування; 

                                                
1 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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15) Здатність формувати в учнів переконання в необхідності обґрунтування гіпотез, 
розуміння математичного доведення; 

16) Здатність формувати і підтримувати належний рівень мотивації учнів до занять 
математикою; 

17) Здатність здійснювати аналіз та корекцію знань та умінь учнів з математики в умовах 
диференційованого навчання; 

18) Здатність проектувати цілісний процес навчання, виховання та розвитку учнів засобами 
математики; 

19) Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання 
цчнів математики в основній середній школі. 

20) Спроможність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній 
для цільової аудиторії, до якої звертаються і усно, і письмово, а також розуміти 
математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі; 

21) Здатність розуміти міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних 
доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну 
послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; 

22)  Спроможність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 
правдоподібні аргументи від формально бездоганних; 

23) Спроможність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики; 
24) Здатність до кількісного мислення; 
25) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси; 
26) Спроможність розробляти математичну модель явищ, процесів та систем та переносити 

математичні знання у нематематичні контексти; 
27) Спроможність перевіряти математичну модель на адекватність емпіричним даним; 
28) Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей і 

застосовувати необхідні математичні методи; 
29) Спроможність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

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

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 Знати основні етапи розвитку математичної 
науки 

РН 1.2 Знати роль і місце математики в практичній 
діяльності людей 

РН 1.3 Знати хронологію основних подій історії 
розвитку математики 

РН 1.4 Знати  історію формування і розвитку 
термінів, понять і позначень 

РН 1.5 

Знати особливості сучасного етапу 
математичної науки, місце шкільного курсу 
математики в цілісній системі математичних 
знань 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота  

Іспит, усні 
відповіді 35 % 

РН 2.1 Вміти критично і конструктивно аналізувати, 
оцінювати математичні ідеї і концепції 

РН 2.2 Вміти застосовувати отримані історичні 
відомості в практичній педагогічній діяльності 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

60 % 
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РН 2.3 
 

Вміти використовувати історичні відомості 
при вивченні математики 

РН 2.4 

Вміти працювати з різними історичними 
першоджерелами, виділяти провідні 
математичні ідеї, порівнювати їх і 
співставляти 

робота 
 

виконання 
завдань, 

винесених на 
самостійну 

роботу) 
Контрольна 

робота 2 (60% 
правильних 

відповідей),допо
відати на 

семінарських 
заняттях, 

іспит,  
виконання 
завдань, 

винесених на 
самостійну 

роботу 
РН 3.1. Здатність обґрунтовувати власний погляд на 

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

РН 3.2.  Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

активна робота 
на лекції, 

семінарських 
заняттях, усні 

відповіді 

5 % 

 
 

 
7. Схема формування оцінки (максимальна кількість балів: 100 балів) 
 
7.1. Форми оцінювання студентів 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 60 балів.  

1. Активна робота на лекції, усні відповіді:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4,PH1.5, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, PH2.4, РН3.1, РН3.2– 5 бали/3 бали; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, 
РН3.2– 15 балів/9 балів  
3.Модульна контрольна робота 1:PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 15 балів/9 балів; 
4. Модульна контрольна робота 2:PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4,– 15 балів/9 балів; 
6. Робити доповідь на семінарських заняттях:PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH3.1, РН3.2  – 
10/5 бали. 
 

- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, PH2.4; 
- форма проведення і види завдань: письмово-усна. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекції передбачає правильні відповіді на питання лектора щодо матеріалу, який 
вивчався раніше, та питання, які дозволяють краще зрозуміти нові понаття або методи доведення 
тверджень що розглядаються. 
Самостійна робота передбачає вивчення лекційного матеріалу і виконання домашніх завдань.  
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Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж рекомендований 
мінімум 35 балів, для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та додатково здати домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових на залік – 24 бали, тобто якщо оцінка студента на заліку є нижчою від 
мінімального порогового рівня (24 бали), то бали за залік не додаються до семестрової оцінки 
(вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 
 

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. 

 
Форма заліку письмово-усна. Білет складається із тестових завдань -36 балів.  Додатково від 0 до 4 
балів студент отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів.  
 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота №1: на 7-му тижні  семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 12-му тижні  семестру. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1, PH2.2,РН2.3, РН2.4 на4-му тижні, 

на 8 тижні, та на 12 тижні  семестру. 
 
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 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин теми Назва теми 

І семестр 
 

Лекції Семінарські 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „Історія математики від стародавнього Єгипту до 18 століття” 
1 Математика 

древньої Індії і 
Китаю, 

стародавньої Греції 

2 2 8   

2 Математика 
арабського світу, її 

вплив на 
математичні 

4  8 2  
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дослідження в 
Європі 

3 Створення 
математичного 

аналізу (Ньютон, 
Барроу). Школа 

Лейбніца, її роль у 
розвитку аналізу. 
Бернулі, Ейлер, 

Д’Аламбер  

6 2 10   

Змістовий модуль 2 „Розвиток математики від 18 століття і до теперішнього часу ” 
4 Відкриття 

неевклідової 
геометрії 

(Лобачевський, 
Больяї) 

2 2 8   

5 Теорія множин 
Кантора, 

парадокси. 

4  6   

6 Розвиток 
математики в 

Україні. Розвиток 
математичних 
досліджень в 
Київському 

університеті. 

4 2 10 2  

Всього годин за І семестр 30 8 50   
 
 

Загальний обсяг 90 годин, у тому числі: 
лекції – 30 годин, 
семінарські заняття – 8 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 50 годин. 
 

9. Рекомендовані джерела 
 Основні: 

1. Д.Я.Стройк. История математики. Наука, 1969. 
2. История математики. Под редакцией А.П.Юшкевича, Наука, 1970. 
3. Н.Бурбаки. Очерки по истории математики. Мир, 1963. 

 
Додаткові: 

 
1. К.А.Рыбников. История математики, Наука, 1979. 
2. В.Г. Бевз. Історія математики, Х: Основа, 2006. 

 
 
 

 
 


