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1. Мета дисципліни – формування практичних навичок та професійних компетентностей 
майбутніх учителів математики основної та старшої середньої школи на основі сучасних 
концепцій та стандартів начання математичної із широким залученням інформаційно-
комп’ютерних освітніх технологій   
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни):  
1. Знати: дидактичні засади і принципи загальної методики викладання математики в основній і 

старшій середній школі, стандарти середньої математичної освіти, актуальні програмами ос-
новної і старшої середньої школи, спеціальні методики викладання математики за мето-
дичними лініями та окремими предметами. 

2. Вміти: здійснювати тематичне і поурочне планування викладання математичних дисциплін  в 
основній і старшій середній школі відповідно до базового, профільного та поглибленого рівнів 
вивчення математики. 

3. Анотація навчальної дисципіни (до 700 символів): 
Навчальна дисципліна «Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її 

викладання - ІІ» є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бака-
лавр»  галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 111 «Математика» освітньої 
програми «Математика та викладання математичних дисциплін». Дана дисципліна є вибірковою.  

У програмі дисципліни, грунтуючись на дидактичних принципах розробки систем розви-
ваючих задач, розглядаються спеціальні питання створення та застосування дидактичних тестів з 
математики різноманітного призначення у основній та старшій середній школі, завдань та блоків 
завдань програмованого навчання, завдань у ігровій та квестовій формі. Практична реалізація цих 
питань передбачає володіння студентами на достатньому рівні засобами сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій очного та дистанційного навчання.   

Викладається у 8 семестрі 4 курсу у обсязі 150 год. (5 кредитів ECTS1) зокрема: практичні 
заняття –52 год., консультації – 2 год; самостійна робота – 96 год.. У курсі передбачено 2 змістових 
модулі та 2 модульних колоквіуми. Завершується дисципліна іспитом 8 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, 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».  

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 

РН 1.1 
Знати типи, структуру, хід проведення уроків з ма-
тематики у школі; основні етапи підготовки вчи-
теля до уроку  

10 

РН 1.2 

Знати форми та методи організації позакласної і 
науково-дослідницької роботи з математики в 
середній школі, методику проведення гурткових та 
факультативних занять  

10 

РН 1.3 
Знати типологію задач та їх методологічну класи-
фікацію; методи навчання розв’язуванню задач, 

практичні 
заняття 

іспит, активна 
робота на 

практичних 
заняттях   

10 

                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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дидактичні принципи побудови системи задач 

РН 1.4 
Знати види, призначення та структуру тестів, 
форми тестів, їх валідність та надійність, критерії 
оцінювання результатів тестування 

10 

РН 1.5 Знати лінійні та розгалужені алгоритми створення 
завдань програмового навчання з математики 10 

РН 2.1 

Вміти розробляти плани-конспекти уроків; воло-
діти методами проведення нестандартних уроків, 
гркнтуючись на особистісно орієнтованому підході 
в навчанні математики 

10 

РН 2.2 

Вміти виконувати логіко-математичну типізацію 
задач; визначати доцільні методи і прийоми органі-
зації вивчення матеріалу теми за рахунок системи 
розвиваючих задач 

практичні 
заняття, 

самостійна 
робота  

модульний 
колоквіум № 1, 

практичні заняття 
10 

РН 2.3 
 

Вміти складати тестові завдання у відкритій, 
закритій та напівзакритій формах згідно з 
основними вимогами до створення тестів   

10 

РН 2.4 

Вміти реалізовувати тестові завдання в 
інтерактивні формі на інтернет ресурсах Kahoot та 
LearningApps 

практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

модульний 
колоквіум № 2, 

практичні заняття  
10 

РН 3.1 Комунікація: здатність обґрунтовувати власний 
погляд на поставлене навчальне завдання, уміння 
підготувати презентацію визначеної теми  

практичні 
заняття  

активна робота 
на практичних 

заняттях 
5 

РН 3.2. Комунікація: отримання навичок командної робо-
ти під час виконання навчального завдання: виз-
начення та розподіл ролей та обов’язків у групі, 
оцінка ефективності роботи та пошук шляхів до її 
підвищення  

практичні  
заняття  

активна робота 
на практичних 

заняттях 
5 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
 1. Активна робота на практичному занятті PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5,  PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, РН2.4, PH3.1, РН3.2 , – 10 балів/5 бали;  
2. Виконання завдань самостійної роботи: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4 – 10 балів/5 бали  
3. Модульний колоквіум № 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, PH2.2,– 20 балів/12 балів;  
4. Модульний колоквіум № 2: PH1.4, PH1.5, РН2.3, РН2.4 – 20 балів/12 балів; 
Разом: 60/35  

- 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, РН2.4;  
- форма проведення і види завдань: письмово-усна. 

 
7.2. Організація оцінювання: 
 
Активна робота на практичних заняттях передбачає виконання завдань в аудиторії або 
дистанційно за визначений для цього час, наявність друкованих матеріалів або матеріалів на 
електронних носіях, рекомедованих викладачем для опрацювання. Самостійна робота передбачає 
повне виконання домашніх завдань, а також повне опрацювання додаткового теоретичного 
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. Оцінювання самостійної роботи також враховує у 
якому обсязі і наскільки доброчесно студент володіє та використовує цифрові освітні платформи 
та Інтернет ресурси. Модульні колоквіуми передбачають підготовку презентацій на визначену 
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тему. Модульні колоквіуми відбуваються в час після занять і включають можливу співбесіду за 
результатами оцінювання.2 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 35 
балів для підвищення балів отримують можливість скласти додатковий колоквіум та виконати додаткові 
практичні завдання. Студенти, які набрали впродовж семестру та за рахунок додаткових колоквіуму та 
практичних завдань сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, 
до складання іспиту не допускаються. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульний колоквіум  №1: на 8-му тижні 6 семестру. 
2. Модульний колоквіум  №2: на 14-му тижні 6 семестру 

 
Форма іспиту в кожному семестрі – письмово-усна. Екзаменаційний білет іспиту складається із 3 завдань, 
перше з яких є теоретичним, два інших – практичні завдання. Оцінювання результатів: завдання №1 
оцінюється від 0 до 10 балів, завдання № 2 – від 0 до 15 балів, завдання № 3 – від 0 до 20 балів. 
Додаткові 5 балів студент може отримати за відповідь на співбесіді. Всього за іспит можна отримати від 0 
до 40 балів. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин на контрольних заходах, відпрацювання та 
перездачі за формами 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 

  
 

7.3. Шкала відповідності оцінок  
 

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

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

 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин теми Назва теми 
 Практичні 

заняття 
Самостійна 
робота 

Консультації 
Змістовий модуль 1. Дидактичні принципи побудови системи задач 
1 Класифікація задач,  

дидактичні принципи 
побудови систем задач 
розвиваючого навчання 

6 10  

2 Програмоване навчання. 
Лінійні та розгалужені 
алгоритми вивчення тем та 
змістовних блоків 

6 10  

3 Особливості проблемного 
методу навчання в шкільній 
математиці 

4 10  

Змістовий модуль 2. Принципи і методи побудови математичних 
тестів 
4 Особистісно орієнтований 

підхід в навчанні математики 
у школі. 

4 6  

5 Нестандартні організаційні 
форми проведення уроків з 
математики. 

4 10  

6 Контроль знань та підвищення 
ефективності уроків матема-
тики. 

4 10  

7 Види, призначення та струк-
тура тестів. 

8 10  

8 Ресурсне забезпечення Kahoot 
та LearninngApps 

8 20  

9 Форми тестів їх валідність та 
надійність. Критерії оціню-
вання результатів тестування 

8 10  

 Консультація 2 
Всього годин 52 96 2 

 
Лекції – немає, 
Практичні заняття – 52 год., 
Консультації – 2 год.,  
Самостійна робота – 96 год.. 
Всього - 150 год. 

 
 

9. Рекомендовані джерела: 
Основні: 
1. Cлєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2 Вид. доп. та перероб. – К.: Вища 

школа, – 2006. – 582 с.  
2. Методика викладання математики в середній школі /Упоряд. Черкасов Р.С., Столяр А.А. – Х: 

Основа, – 1992. – 304 с.   
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3. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посібник.  – 3 Вид., доп. та перероб.  – К.: 
Вища школа, 1989. — 367 с. 

4. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І. П’ятсот задач з методики викладання математики: Навч. 
посібник. - Х.: Основа, 1997.  

5. Сервіс Web 2.0 LearningApps.org для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою 
інтерактивних модулів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://learningapps.org/.  

6. Інтерактивна навчальна платформа Kahoot [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://kahoot.com/  

7. Повний курс математики в тестах / Ю. О. Захарійченко та ін. Харків : Ранок, 2011. 496 с. 
8. Шкільні підручники [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 

https://pidruchnyk.com.ua/   
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