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ОПИС ПРОГРАМИ ІСПИТУ

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра комп’ютерних наук і математики

Програма іспиту з дисципліни

«Викладання у вищій школі: методика викладання математичних 

дисциплін»

1 курс, освітній рівень -  другий (магістерський) 

Спеціальність 111 Математика

Освітня програма: 111.00.02 Математичне моделювання

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22534 

Тривалість проведення                     40 хв.

Максимальна кількість балів:           40 балів

 

Іспит проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

іспит проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

Студент дає відповіді на запитання та завдання електронного тесту в системі 

Moodle. Тест містить 10 питань (завдань) з вибором однієї правильної відповіді або 

множинного вибору, кожне оцінюється 4 балами (всього 40 балів – комп’ютерна 

перевірка). 

Іспит проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження  

тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є сумою резуль-

тату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на іспиті (40 балів). 
 

 

Перелік тем для підготовки до іспиту: 

 

1) Сутність ступеневої математичної освіти в Україні. 

2) Система стандартів вищої освіти підготовки фахівця. 

3) Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. 

4) Освітньо-професійна програма підготовки магістра. 

5) Особливості очного, заочного та дистанційного навчання у закладах вищої 

освіти. 

6) Підготовка та проведення лекцій з математичних дисциплін у вищій школі. 

7) Підготовка та проведення практичних занять з математичних дисциплін у 

вищій школі. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22534


8) Підготовка та проведення лабораторних занять з математичних дисциплін у 

вищій школі. 

9) Роль і місце самостійної роботи з математичних дисциплін у вищій школі. 

10) Навчально-методичний комплекс дисципліни математичного циклу. 

11) Методи та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

навчанні математики. 

12) Місце та роль сучасних інформаційних технологій у навчанні математики. 

13) Контроль та оцінювання знань студентів з математичних дисциплін у вищій 

школі.  

14) Науково-дослідна діяльність студентів з математики. 

15) Професійний розвиток викладача математики вищої школи України.  

16) Навчальні плани підготовки фахівця. 

17) Навчальні програми навчальної дисципліни математичного циклу. 

18) Робочі програми з навчальної дисципліни математичного циклу. 

19) Нова парадигма математичної освіти у вищій школі. 

20) Загальні питання методики розв’язування математичних задач у закладах 

вищої освіти. 

21) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з геометрії. 

22) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з математичного аналізу. 

23) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з алгебри і теорії чисел. 

24) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з теорії ймовірностей і математичної статистики. 

25) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з математичної логіки. 

26) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування задач з дискретної математики. 

27) Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі 

розв’язування диференціальних рівнянь. 

28) Методика введення математичних понять. 

29) Методика доведення математичних тверджень. 

30) Роль викладача математики вищої школи в якісній підготовці майбутніх 

фахівців природничих спеціальностей. 

 

Приклади питань тесту: 

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 

 
 

        Екзаменатор                                   Світлана ШЕВЧЕНКО 
 
 

Завідувач кафедри  Оксана ЛИТВИН  


