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Форма проведення тести з автоматизованою перевіркою 

Тривалість проведення 40 хв 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

10 тестових завдань з вибором однієї правильної або множинного вибору, 

кожне оцінюється 4 балами  

 

Перелік тем для підготовки до тестування: 
Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні та організаційні засади викладання 

математики у вищій школі 

Тема 1. Психолого-педагогічні засади організації навчальної діяльності студентів у 

процесі вивчення математичних дисциплін. Мета i завдання курсу. Предмет методики 

математики у вищій школі. Деякі методологічні аспекти математики та їх роль в освітньому 

процесі. Психологія як основа методики. Системний, комплексний, діяльнiсний та 

особистiсно-орієнтований підхід до організації навчання у вищій школі. 

Тема 2. Планування та організація освітнього процесу у вищій школі. Лекційно-

практична система організації освітнього процесу.  Структура вищої освіти. Складові  

освітньої підготовки фахівців. Навчальні плани та стандарти освіти. Наукова організація i 

планування освітнього процесу. Проблема створення робочих навчальних програм та 

навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін. Особливості організації  

навчання на заочному відділенні. Організаційні форми навчання у вищій школі (лекції, 

семінари, лабораторні та практичні заняття, навчальні консультації) та методичні 

особливості їх  проведення. 

Тема 3. Методи i засоби навчання математики у вищій школі. Специфіка реалізації  

загальнодидактичних та методичних принципів навчання у закладах вищої освіти. 

Традиційні й новітні методи i засоби навчання математики у вищій школі. Навчальні 



підручники i посібники. Принципи добору навчального матеріалу. Електронні засоби 

навчання (бази даних, електронні підручники, тренажери, програмні середовища). Роль i 

місце інформаційних технологій навчання у вищій школі. Використання IKT при вивченні 

фундаментальних математичних дисциплін. Дистанційна освіта як нова освітня технологія 

у системі вищої освіти.  

Тема 4. Контроль та оцінювання знань студентів з математичних дисциплін у вищій 

школі. Функції, види та форми контролю у закладах вищої освіти. Модульно-рейтингова 

система у навчанні математики, її переваги та недоліки. Організація контролю знань 

студентів при вивченні математичних дисциплін у вищій школі. Засоби корекції знань. 

Тема 5. Організація самостійної та науково-дослідної роботи студентів у процесі 

вивчення математики. Функції, види самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти.  

Організація самостійної роботи з предметів математичного циклу. Формування 

дослідницьких навичок студентів. Напрямки організації науководослідної роботи 

студентів. Особливості організації та функціонування математичних гуртків, наукових 

товариств та проблемних груп.  

Змістовий модуль 2. Особливості викладання математичних дисциплін у 

закладах вищої освіти різного професійного спрямування 

Тема 6. Порівняльний аналіз змісту й вимог навчальних програм окремих 

математичних дисциплін вищих навчальних закладів різного фахового спрямування (для 

спеціальності «Математика») . 

Тема 7. Особливості викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Забезпечення зв’язку фундаментальних навчальних курсів з елементарною математикою. 

Тема 8. Філософські ідеї фундаментальних математичних курсів.  Огляд основних 

методів вивчення геометричних об’єктів (метод геометричних місць, метод геометричних 

перетворень, алгебраїчний метод, координатно-векторний метод, аксіоматичний метод). 

Особливості вивчення вступних та заключних розділів математичних курсів. 

Тема 9. Логіко-математичний та дидактичний аналіз навчального матеріалу з 

вибраних математичних дисциплін у системі підготовки бакалавра за спеціальністю 

«Математика».  

Тема 10. Методичні особливості проведення навчальних занять з математичних 

дисциплін у закладах вищої освіти: технічних, класичних та педагогічних.  

Тема 11. Порівняльний аналіз існуючих підручників та посібників окремих 

математичних дисциплін. Проблема створення методичного забезпечення з дисциплін 

математичного циклу.  

 Тема 12. Засоби наочності при вивченні окремих математичних дисциплін. 

Особливості застосування ІКТ у викладанні фундаментальних математичних курсів.  

Тема 13. Активізація навчальної діяльності студентів при вивченні вищої математики. 

Проблема підвищення мотивації навчання. Використання елементів історизму, 

математичних парадоксів і нестандартних задач. 

 

Приклад екзаменаційного білету 

1.Принципом навчання, який вимагає, щоб зміст вищої математики відповідав досягненням 

науки у відповідній галузі знань є: 

- принцип науковості;  

- принцип свідомості; 

- принцип наочності; 

- принцип систематичності та послідовності   



2.Впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності педагога й студентів, 

спрямовані на ефективне вивчення вищої математики, називаються: 

- методами навчання;   

- формами навчання; 

- принципами навчання; 

- проблемами навчання 

3.Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методика математики у вищій школі» 

містить такі елементи: 

- робочу програму дисципліни;   

- текс лекцій;   

- паспорт викладача 

4.Контроль знань та умінь студентів сприяє поглибленню, розширенню, удосконаленню 

знань студентів, уточненню й систематизації навчального матеріалу з математичної 

дисципліни, то функція такого контролю є: 

-освітня;  

-контролююча; 

-виховна;  

-розвивальна 

5.Самостійна робота дає можливість наблизити навчальну діяльність до майбутньої 

професії через систему математичних задач прикладного характеру, тобто здійснюється 

наступна функція самостійної роботи: 

- професіоналізація навчання;       

- прогностична функція;  

- виховна; 

- коригуюча 

6.Теореми можна формулювати у наступних  формах: 

- імплікативна: „Якщо А, то В" (А => В);  

- категорична: не використовується „Якщо..., то...";  

- імплікативно-категорична   

7.Орієнтація змісту та методів на застосування математичних дисциплін називається:  

- прикладна спрямованість;  

- практична спрямованість;   

- логічна спрямованість  

8.За змістом вимоги задачі поділяють на: 

-на обчислення;  

-на доведення;  

-на дослідження;   

-на розв’язання  

9. На активізацію пізнавальної мотивації студентів впливає впровадження професійно-

прикладних задач, які мають задовольняти наступним вимогам:  

-демонструвати застосування математичного апарату при розв’язанні практичних проблем 

реального життя;  

-сприяти розвитку не тільки базових, але й професійно значущих математичних знань, 

умінь та навичок;   

-відображати по можливості істотні закони та факти з інших предметних областей;  ТАК 

-розв’язуються на одну дію 



10. Компетентності викладача математики вищої школи, що містять знання місця 

математики у системі знань і культури людства, уміння обґрунтовувати потужність і межі 

математичного методу, називаються: 

- методологічні;      

- технологічні;    

- понятійні;  

- процедурні 
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