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Форма проведення       письмова 

Тривалість проведення                    80 хвилин  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 10 балів – 

друге (теоретичне) питання, 10 балів – третє (творче) завдання, 10 балів – 

четверте (творче) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Предмет, основи та рівні методології математики. 

2. Основні періоди розвитку математики. 

3. Виникнення і розвиток числових уявлень, лічби, поняття числа. 

4. Історія нумерації і систем числення. 

5. Виникнення та основні етапи розвитку дробів. 

6. Історія розвитку теорії чисел. 

7. Зародження алгебраїчних методів у стародавніх цивілізаціях. 

8. Алгебраїчні знання народів Китаю та Індії. 

9. Виділення алгебри в самостійний предмет як вчення про рівняння. 

10. Італійські алгебраїсти епохи Відродження. 

11. Створення символічної алгебри. Подальший розвиток вчення про 

рівняння.  

12. Алгебраїчні відкриття 18 – 19 ст. Теорія рівнянь Абеля і Галуа. 

13. Сучасна алгебра – наука про алгебраїчні структури. 

14. Зародження геометрії. Три визначні задачі давнини. 

15. Геометрія Олександрійської епохи. 

16. Аналітична геометрія та її розвиток у 17 – 18 ст. 

17. Основні етапи розвитку диференціальної, нарисної та проективної 

геометрії. 

18. Відкриття неевклідової геометрії. 

19. Історія розвитку геометричної символіки. 

20. Історія розвитку поняття функції. 

21. Зародження інтегрального та диференціального числення. 

22. Створення аналізу нескінченно малих. 

23. Історія розвитку диференціальних рівнянь. 

24. Історія створення символіки математичного аналізу. 

25. Історія розвитку комбінаторики. 

26. Історія та розвиток теорії ймовірностей. 



27. Історія розвитку векторного числення. 

28. Основні етапи розвитку топології. 

29. Історія розвитку теорії фракталів. 

30. Поширення математичних знань на території України до 19 ст. 

31. Розвиток математики в Україні в 19 ст. 

32. Розвиток математики в Україні в 20 ст. 

33. Нові галузі математики (теорія категорій, нестандартний аналіз, 

теорія нечітких множин). 

34. Нові галузі математики (теорія катастроф, комп’ютерна математика, 

актуарна математика). 

35. Застосування історичних фактів на уроках математики. 

36. Застосування історичних фактів у позааудиторній роботі. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Розкрити предмет, основи та рівні методології математики. 

2. Розказати про італійських алгебраїстів епохи Відродження. 

3. Представити трьох математиків, які в різні історичні епохи змінили 

світ. Обґрунтувати свій вибір. 

4.     Розкрити одну яскраву математичну подію (або вплив математики на 

іншу галузь) у 20-21 ст. (нові теорії, ідеї, концепції, технології тощо). 
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