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балів

Перелік допоміжних матеріалів: підручники для 5-11 класів з математики

Форма проведення:  Zoom-конференція (під час конференції  студенти виконують
завдання  протягом  1  год.  20  хв.  з  включеними  мікрофонами  і  відеокамерами).  Після
виконання роботи фотографують і  фото прикріплюють у гул-класі,  код:  q7qpbjt,  після
перевірки викладачем, оцінки відправляються студентам у гул-класі).

Орієнтований перелік та зміст питань:
 

1. Загальні  питання  методики  навчання  математики  в  середній
загальноосвітній школі.  Мета  та  завдання  курсу  математики в  школі.
Державний  освітній  стандарт  і  зміст  шкільного  курсу  математики.
Програми  з  математики.  Внутрішньопредметні  і  міжпредметні  зв’язки
математики. Прикладна спрямованість математики.

2. Принципи  та  методи  навчання  математики.  Дидактичні  принципи
навчання  математики  (науковості,  проблемності,  наочності,  активності,
свідомості, доступності, систематичності, послідовності, міцності, єдності
навчання,  розвитку  та  виховання).  Принцип  наступності.  Методи
наукового дослідження у навчанні математики. Роль загальних розумових
дій і прийомів розумової діяльності. Порівняння і аналогія, аналіз і синтез,
індукція  і  дедукція,  узагальнення,  абстрагування  і  конкретизація.
Спеціальні методи навчання.

3. Математичні поняття, твердження і доведення.  Математичні поняття,
їх класифікація і  методика формування. Математичні терміни, символи,
означення, твердження. Аксіоми та теореми. Необхідні та достатні умови.
Методи доведення теорем. Методика навчання доведенню математичних
тверджень.

4. Роль задач  у  навчанні  математики. Види  задач.  Способи  та  методи
розв’язування задач. Навчання математики через розв’язування задач.



5. Форми та засоби навчання математики. Планування уроку математики.
Аналіз  уроку.  Підвищення  ефективності  уроку.  Контроль  навчальних
досягнень і оцінювання його рівня, критерії оцінювання. Засоби навчання
математики. Дидактичні ігри. Організаційні форми навчання математики.
Індивідуалізація  і  диференціація  навчання  математики.  Специфіка
організації  навчання  математики  в  окремих  закладах  середньої  освіти.
Профільне навчання в старшій школі. Позакласна робота з математики.

6. Розширення поняття числа в курсі математики 5-6 класів. Методика
введення  десяткових  дробів  і  дій  з  десятковими  дробами  (додавання,
віднімання,  множення,  ділення,  порівняння,  округлення).  Методика
навчання  звичайних  дробів  і  арифметичних  дій  з  ними.  Методика
розв’язування сюжетних задач на знаходження дробу від числа та числа за
значенням його дробу на різних етапах навчання математики. Методика
розв’язування  сюжетних  задач  на  відношення  і  пропорції.  Методика
введення від’ємних чисел і арифметичних дій з ними. Методика введення
поняття  модуля  числа,  протилежних  чисел.  Методика  введення  понять
ірраціонального  та  дійсного  числа.  Числові  множини,  скінченні  та
нескінченні  десяткові  дроби.  Подання  десяткового  дробу  у  вигляді
звичайного та навпаки.

7. Подільність  у  шкільному  курсі  математики. Методика  навчання
простих і складених чисел,  подільності, властивостей подільності, ознак
подільності, НСД, НСК кількох чисел, розв’язування прикладних задач на
подільність.

8. Поняття  тотожності  в  шкільному  курсі  математики. Значення
вивчення тотожностей і тотожних перетворень у курсі алгебри. Методика
формування  навичок  тотожних  перетворень  виразів  на  різних  етапах
навчання. Методи доведення тотожностей.

9. Поняття функції у шкільному курсі математики. Методика введення
функціональних  понять  (область  визначення,  область  значень,  способи
задання  функції,  графік  функції).  Пропедевтика  поняття  функції  у  5-6
класах. Методика навчання властивостей функцій. Методика побудови та
використання графіків функцій на різних етапах навчання. 

10. Числові послідовності в шкільному курсі математики. Арифметична та
геометрична  прогресії,  нескінченна  спадна  геометрична  прогресії.
Методика введення основних понять для кожної  із  прогресії.  Методика
розв’язування задач на прогресії.

11. Рівняння  у  шкільному  курсі  математики. Методика  навчання
розв’язуванню  рівнянь  на  різних  етапах  навчання  математики.
Особливості  навчання  розв’язуванню  рівнянь  у  курсі  математики  5-6
класів. Підходи до розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять знак
абсолютної  величини.  Квадратні  рівняння  та  ті,  що  зводяться  до  них.
Методика застосування теореми Вієта для розв’язування вправ.  Методи
розв’язування раціональних рівнянь вищих степенів (на прикладі одного з
видів рівнянь).



12. Системи  рівнянь  у  шкільному  курсі  математики  та  методи  їх
розв’язування. Методика  навчання  розв’язуванню  систем  рівнянь  і
з’ясуванню кількості їх розв’язків. Методи розв’язування систем рівнянь.

13. Числові  нерівності  в  шкільному  курсі  математики. Означення
порівняння  виразів.  Методика  навчання  властивостей  числових
нерівностей. Методика навчання доведенню нерівностей з використанням 
означення, властивостей, опорних нерівностей (на прикладах).

14. Нерівності  зі  змінною  у  шкільному  курсі  математики.  Особливості
використання  методів  розв’язування  нерівностей  на  різних  етапах
навчання.  Методика  використання  методу  інтервалів  як  універсального
методу  розв’язування  нерівностей  (на  прикладах  раціональної  і
трансцендентної нерівностей).

15. Текстові та сюжетні задачі в шкільному курсі математики. Методика
навчання  розв’язуванню  основних  видів  текстових  задач  і  оформлення
процесу розв’язування. 

16. Поняття відсотка в шкільному курсі математики. Методика введення
поняття відсотка. Три типи задач на відсотки. Особливості розв’язування
задач на відсотки на різних етапах навчання математики. 

17. Ймовірність  у  шкільному  курсі  математики. Методика  введення
поняття  події  і  ймовірності  випадкової  події.  Пропедевтика  вивчення
ймовірності  у  5-6  класах.  Методика  навчання  розв’язуванню  задач  на
ймовірність  на  різних  етапах  навчання.  Методика  введення  понять
статистики в основній школі та розв’язування найпростіших статистичних
задач.

18. Комбінаторика  в  шкільному  курсі  математики. Пропедевтика
вивчення  комбінаторики  у  5  класі.  Методика  навчання  розв’язуванню
комбінаторних задач на різних етапах навчання.

19. Поняття  степеня  і  арифметичного  кореня  у  шкільному  курсі
математики. Методика формування навичок використання властивостей
степенів і коренів. Розширення поняття степеня і кореня на різних етапах
навчання  математики.  Область  допустимих  значень  основи  степеня  у
залежності від показника. Методика навчання перетворенню і обчисленню
виразів, що містять степені та радикали. 

20. Ірраціональні рівняння і нерівності в шкільному курсі математики.
Методика навчання розв’язуванню ірраціональних рівнянь і нерівностей.
Загальні  та  спеціальні  методи  розв’язування  ірраціональних  рівнянь  і
нерівностей.

21. Методика  навчання  тригонометричних функцій  у  шкільному курсі
математики. Методика  навчання  тригонометричних  функцій  і  їх
властивостей  у  старшій школі.  Пропедевтика  вивчення  тригонометрії  у
курсі  геометрії  основної  школи  (застосування  тригонометрії  до
розв’язування  трикутників).  Формування  навичок  перетворення
тригонометричних виразів.  Загальні  та  спеціальні  методи розв’язування
тригонометричних рівнянь і нерівностей (на прикладах).



22. Показникова  функція  у  шкільному  курсі  математики. Методика
навчання показникової функції і  її  властивостей.  Загальні та спеціальні
методи розв’язування показникових рівнянь і нерівностей.

23. Логарифмічна  функція  у  шкільному  курсі  математики. Методика
навчання логарифмічної функції  і  її  властивостей.  Формування навичок
перетворення  логарифмічних  виразів.  Загальні  та  спеціальні  методи
розв’язування логарифмічних рівнянь і нерівностей. 

24. Похідна в шкільному курсі математики. Методика навчання поняттю
похідної  і  її  застосуванню  (фізичний  і  геометричний  зміст  похідної).
Формування навичок знаходження похідних, похідна складеної  функції.
Застосування похідної до дослідження функції і  побудови її  графіка, до
розв’язування  рівнянь і  нерівностей.  Методика  навчання  розв’язуванню
основних видів задач на застосування похідної. Методика розв’язування
прикладних задач за допомогою похідної (на прикладі прикладної задачі).

25. Первісна  й  інтеграл  у  шкільному  курсі  математики. Методика
введення  понять  первісної,  визначеного  та  невизначеного  інтегралів.
Геометричний і фізичний зміст визначеного інтеграла (формула Ньютона-
Лейбніца,  площа  криволінійної  трапеції).  Методика  навчання  основних
задач на застосування інтеграла.

26. Основні  геометричні  фігури  та  їх  властивості  в  курсі  планіметрії.
Пропедевтика  їх  вивчення  у  5-6  класах.  Методика  проведення  перших
уроків  геометрії.  Методика  введення  основних  понять,  перших  теорем,
методів  їх  доведень,  розв’язування  задач  і  їх  оформлення.  Методика
навчання  ознак  паралельності  прямих,  властивостей  трикутників
(класифікації,  ознаки  рівності,  кути  трикутника),  кола  та  його  частин.
Методика  навчання  розв’язуванню  типових  геометричних  задач  на
обчислення, доведення, дослідження. 

27. Метод  координат  у  шкільному  курсі  математики. Методика
використання координат на різних етапах навчання (координатні промінь,
пряма, площина), їх практичне значення. Шкали та діаграми. Координати
на  площині:  рівняння  прямої  і  кола.  Координати  в  просторі:  рівняння
прямої,  площини,  сфери.  Метод  координат  для  розв’язування  задач.
Основні типи задач, які розв’язують методом координат (на прикладах).

28. Вектори  в  шкільному  курсі  геометрії.  Введення  поняття  вектора  й
алгебраїчних дій над векторами, їх геометрична інтерпретація (на площині
та в просторі). Методика введення скалярного добутку та формул для його
обчислення. Застосування векторного способу розв’язування задач.

29. Геометричні  перетворення  у  курсі  геометрії. Методика  навчання
перетворенню фігур на площині та в просторі (симетрія, рух, подібність).
Методика застосування подібності до розв’язування геометричних задач.
Методика розв’язування задач на побудову.

30. Многокутники  в  шкільному  курсі  геометрії.  Методика  введення
трикутників,  чотирикутників,  правильних  многокутників  і  їх
властивостей,  вписаних  і  описаних  многокутників  на  різних  етапах
навчання. Методика розв’язування основних задач з теми.



31. Величини в курсі математики, скалярні величини в курсі геометрії.
Пропедевтика  величин  у  5-6  класах.  Середнє  значення  величини.
Методика  розв’язування  задач  на  середнє  арифметичне.  Методика
введення довжини відрізка, величини кута, площі, об’єму фігури. Площі
трикутника,  паралелограма,  трапеції,  круга  та  його  частин.  Площі
подібних фігур. Об’єми паралелепіпеда, призми, піраміди, тіл обертання
(циліндра, конуса, кулі, кульового сегмента та сектора). 

32. Многогранники в  шкільному курсі  математики.  Методика  введення
основних  понять:  призма,  піраміда,  зрізана  піраміда,  правильний
многогранник.  Пропедевтика  вивчення  многогранників  у  5-6  класах.
Поняття  про  переріз  многограннника  та  способи  побудови  перерізів.
Методика  навчання  розв’язуванню  основних  типів  задач  на
многогранники. Правила побудови стереометричного малюнка.

33. Тіла  обертання  у  шкільному  курсі  математики. Методика  введення
основних  понять:  циліндр,  конус,  зрізаний  конус,  куля.  Методика
введення  поняття  комбінації  тіл  (вписані  й  описані  циліндр,  конус,
зрізаний конус, куля). Методика навчання розв’язуванню основних типів
задач  на  тіла  обертання  і  комбінації  тіл.  Правила  побудови
стереометричного малюнка.
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