




1. Мета дисципліни – розробка методики, яка допоможе майбутнім вчителям ефективно 
розробляти та використовувати різні види наочності на уроках алгебри та геометрії основної 
школи та створення необхідного комплекту засобів наочності для впровадження у навчально-
виховний процес.  
 
2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Знати: програми шкільних дисциплін “Математика”, “Алгебра”, “Геометрія”; основи 
інформаційних технологій та можливості сучасних комп’ютерних засобів. 
Вміти: розв’язувати основні задачі шкільної математики, застосовувати відомі засоби з 
інформаційних технологій, прикладних програм та сучасного програмного забезпечення. 
Володіти основними навичками з курсу елементарна математики у межах програми середньої 
загально освітньої школи, інформаційних технологій та сучасного програмного забезпечення. 

 
3. Анотація навчальної дисципіни: 

Навчальна дисципліна «Практика з виготовлення та використання засобів наочності з 
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. Дисципліна 
«Практика з виготовлення та використання засобів наочності з математики» навчає розробляти та 
використовувати різні види наочності на уроках алгебри та геометрії основної школи та 
створювати необхідний комплект засобів наочності для впровадження у навчально-виховний 
процес за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій та сучасного програмного 
забезпечення. 
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 2 змістовні модулі. Завершується дисципліна – заліком у шостому 
семестрі. 
 
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 типи наочних посібників на уроках 
алгебри 7 класу. 5% 

РН 1.2 Знати типи наочних посібників на уроках 
алгебри 8 класу. 5% 

РН 1.3 Знати типи наочних посібників на уроках 
алгебри 9 класу. 

Лекції, 
самостійна 

робота 
 

Активна робота 
на лекціях, 
виконання 
домашніх 
завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 

5% 

РН 2.1 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків алгебри в 7 класі. 

Лекції, 
самостійна 

Виконання 
домашніх 11% 

                                                
1 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 



РН 2.2 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків алгебри в 8 класі. 11% 

РН 2.3 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків алгебри в 9 класі. 

робота завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 11% 

6 семестр 

РН 1.4 Знати типи наочних посібників на уроках 
геометрії 7 класу. 5% 

РН 1.5 Знати типи наочних посібників на уроках 
геометрії 8 класу. 5% 

РН 1.6 Знати типи наочних посібників на уроках 
геометрії 9 класу. 

Лекції, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекціях, 
виконання 
домашніх 
завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 

5% 

РН 2.4 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків геометрії в 7 класі. 11% 

РН 2.5 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків геометрії в 8 класі. 11% 

РН 2.6 Вміти розробляти наочні посібники для 
проведення уроків геометрії в 9 класі. 

Лекції, 
самостійна 

робота 

Виконання 
домашніх 
завдань, 
модульні 

самостійні 
роботи 11% 

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, 
самостійна 

робота 

Активна робота 
на лекціях 2% 

(по 1% у 
кожному 
семестрі) 

 



7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
 
Оцінювання в п’ятому семестрі: 
 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1 – РН1.3, PH2.1 – РН2.3, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 

балів; 
2. Виконання домашніх завдань: PH2.1 – РН2.3 – 20 балів/12 балів 
3. Модульна самостійна робота 1: PH1.1, РН1.2, PH2.1 – 10 балів/6 балів;  
4. Модульна самостійна робота 2: PH1.3, PH2.2, PH2.3 – 10 балів/6 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 – РН2.6, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 

балів; 
2. Виконання домашніх завдань: PH2.4 – РН2.6 – 20 балів/12 балів; 
3. Модульна самостійна робота 1: PH1.4, РН1.5, PH2.4  – 10 балів/6 балів;  
4. Модульна самостійна робота 2: PH1.6, PH2.5, PH2.6 – 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 самостійна 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 самостійна робота №1: на 7-му тижні 6 семестру. 
2. Модульна самостійна 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 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

5 семестр 
Кількість годин 

теми Назва теми Лекції Самостійна 
робота 

Змістовний модуль 1. Наочність в алгебрі 
1 Наочні посібники на уроках алгебри 7 класу. 14 24 

2 Наочні посібники на уроках алгебри 8 класу. 14 24 

3 Наочні посібники на уроках алгебри 9 класу. 16 26 

 Всього годин за семестр 44 74 
 

6 семестр 
Кількість годин 

теми Назва теми Лекції Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 2. Наочність в геометрії 
1 Наочні посібники на уроках геометрії 7 класу. 14 24 

2 Наочні посібники на уроках геометрії 8 класу. 14 24 

3 Наочні посібники на уроках геометрії 9 класу. 16 26 

 Всього годин за семестр 44 74 
 
Загальний обсяг 240 годин, у тому числі: 
лекції – 88 годин, 
консультації – 4 годин, 
самостійна робота – 148 годин. 

 
9. Рекомендовані джерела 

Основні: 
1. Алгебра. 7 клас [Текст]: підручник для 7 класу [загальноосвітніх навчальних закладів] / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2009. — 288 с. 

2. Алгебра. 8 клас [Текст]: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2008. — 256 с. 

3. Алгебра. 9 клас [Текст]: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2015. — 320 с. 

4. Геометрія. 7 клас [Текст]: підручник для 7 класу [загальноосвітніх навчальних закладів] / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2007. — 208 с. 

5. Геометрія. 8 клас [Текст]: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2009. — 208 с. 

6. Геометрія. 9 клас [Текст]: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2010. — 270 с. 



7. Сморжевський Л.О. Методика використання наочності на уроках алгебри і геометрії в 
основній школі: навчальний посібник / Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський: 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 184 с. 

Додаткові: 
1. Красуля Л. Наочність на уроках математики / Л. Красуля. Математика. – 2005. – № 18. – 

С.7-9. 

2. Корінь Г.О. Доведення математичних тверджень з використанням наочності / Г.О. Корінь // 
Математика в школі. – 2000. – №37. – С. 6-8. 

3. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: підручник / З.І. Слєпкань.  – 2-е вид., допов. і 
перероб. – К.: Вища школа, 2006. – 582 с. 


