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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Сучасний етап розвитку суспільства спричинив постановку но-
вих педагогічних цілей і задач у вищій школі. Традиційна система 
освіти, яка вбачає за головну мету навчального процесу передачу го-
тових знань, накопичених суспільством, формування вузькопрофе-
сійних умінь та навичок, не забезпечує в повній мірі розвиток студе-
нтів як творчих особистостей, здатних самостійно мислити, прийма-
ти рішення та брати відповідальність на себе. Нові завдання вищої 
школи вбачаються в оволодінні сутності й змісту методологічних по-
ложень (принципів) сучасної науки, фундаментальними законами пі-
знання та мислення, а отже, перенесення центру ваги з сумарної тех-
нології навчання на особистісно розвивальну. Виконання цих завдань 
у методиці як науці та дисципліні потребує запровадження в навча-
льно-виховному процесі таких методологічних і теоретичних засад, 
способів організації та управління, які б актуалізували здібності сту-
дентів до самостійного оволодіння новими знаннями і видами діяль-
ності, слугували б реалізації загальнодержавної концепції навчан-
ня впродовж життя. З огляду на це, ми прийшли висновку, що в 
основі існуючих освітніх протиріч лежить невирішеність про-
блеми учіння, яка, як визнають провідні українські вчені-
дидакти, є найбільше складною і найменше опрацьованою, а в 
методичному плані – перебуває лише на початковому етапі до-
слідження. 

Визнання учня чи студента як суб’єктів навчальної і навчально-
професійної діяльності – ось, що лежить в основі розв’язання про-
блеми учіння. Проте в традиційних методиках це здійснюється фор-
мально, без урахування того, що для суб’єкта пізнання процес здобу-
вання знань, формування вмінь та навичок можливий лише завдяки 
актуалізації його суб’єктного досвіду, задачно-операційного, емоцій-
но-ціннісного та потребово-мотиваційного компонентів діяльності. 
Як правило, це призводить до втрати інтересу до процесу навчання, 
небажання та невміння розв’язувати навчально-пізнавальні задачі са-
мостійно, оскільки, якість засвоєних знань визначається передусім рі-
внем запам’ятовування та відтворення, поданих викладачем у гото-
вому вигляді, знань, способів дій і мислення. Окрім цього діагностика 
реального стану навчання студентів показує, що вони недостатньо 
володіють узагальненими мислительними діями та прийомами розу-
мової діяльності, які забезпечують високу продуктивність читання і 
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розуміння наукових текстів. Звідси невисокий рівень усвідомлення і 
диференціації поставлених навчальних задач, а отже, й міри рефлексії 
виконуваної навчально-професійної діяльності. Саме ця обставина 
перешкоджає розвитку саморегуляції процесу учіння, є однією із го-
ловних причин неможливості суб’єктної поведінки студентів у навча-
льно-виховному процесі.  
Ефективним засобом у розв’язанні існуючих проблем у вищій 

школі є цілісне формування навчально-професійної діяльності 
студентів та розвиток їх як суб’єктів цієї діяльності. Проте попе-
реднього розв’язання потребує  проблема організації навчання, яке 
забезпечувало б формування суб’єктів пізнання та розвиток їх психі-
чних функцій. Цю задачу вперше розв’язував видатний психолог 
Л.С. Виготський у рамках проблеми про співвідношення навчання і 
розвитку. Як і більшість українських психологів, дидактів ми визнає-
мо, що найдокладніше це питання розроблене в концепції навчальної 
діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова в рамках системного й осо-
бистісно орієнтованого навчання. Названа концепція складає теоре-
тичну основу парадигми розвивального навчання.  

Теорія розвивального навчання констатує: тільки через форму-
вання студента як суб’єкта власних дій та власної діяльності створю-
ється реальна можливість для становлення і розвитку його як особис-
тості. Такою діяльністю, згідно з періодизацією Д.Б. Ельконіна, є на-
вчально-професійна, яка виступає формою засвоєння науково-
теоретичних знань у процесі розв’язування навчально-професійних 
задач. Поряд з потребово-мотиваційним, цільовим і задачним компо-
нентами в структурі навчально-професійної діяльності чільне місце 
займають змістово-теоретичні дії: аналіз, абстрагування, планування, 
узагальнення та рефлексія, які слугують розвитку передусім науково-
теоретичного мислення. Пропонуємо модель концепції навчально-
професійної діяльності в розвивальній освіті, в основу якої покладено 
ідею розвитку і саморозвитку особисті в провідній діяльності 
(схема 1).  
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Схема 1. Модель концепції навчально-професійної діяльності 

 

Необхідність розробки нової програми з методики навчання ма-
тематики обумовлена постановкою нових цілей і завдань у системі 
професійної підготовки майбутніх фахівців, що здійснюється в рам-
ках концепції розвивальної освіти. Реалізація яких, на наш погляд, в 
значній мірі залежить від змісту навчального матеріалу, його струк-
тури, загальної логіки побудови і розгортання в процесі вивчення. 
Стосовно цього положення ми апелюємо до  думки Л.С. Виготського 
про те,  що навчання свою провідну роль у розумовому розвитку 
здійснює насамперед через зміст засвоєних знань; до ідеї основопо-
ложника теорії розвивального навчання В.В. Давидова про те, що ос-
новою розвивального навчання слугує його зміст, від якого похідні 
методи (або способи) організації навчання. 

Розроблена навчальна програма з дисципліни „Методика навчан-
ня математики” створена на основі теоретичних засад розвивального 
навчання та визначених нами дидактичних вимог до побудови та ви-
вчення навчальних предметів у розвивальній освіті:  

1) обґрунтування походження навчального (передусім теоре-
тичного) матеріалу: генеза знань, способів дій і способів на-
вчального пізнання; 

2) формування навчально-теоретичної моделі навчальної дис-
ципліни (її змістових ліній): методологічні засади, головна 
ідея (метод наукового пізнання), цілі, принципи, спосіб побу-

Потребово-мотиваційна зорієнтованість на процес 
саморозвитку в навчально-професійній діяльності  

Проектування системи навчально-професійних за-
дач згідно принципу розвивальної наступності  

Конструювання навчально-теоретичних моделей 
способів та методів розв’язування навчально-
професійних задач як ієрархії дій і операцій 

Рефлексія (самоаналіз, самоконтроль, самооцінка) 
виконаної навчально-професійної діяльності  
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дови теорії, структура системи задач і основні методи (спо-
соби) їх розв’язування; 

3) визначення місця та з’ясування ролі навчального матеріалу, 
що вивчається  в структурі всієї дисципліни як організованої 
системи;  

4) першочергове засвоєння знань загального та абстрактного 
характеру, змістова організація процесу навчання (учіння) 
відповідно до загальнонаукового методу пізнання та мислен-
ня – сходження від абстрактного до конкретного;  

5) формування змістових узагальнень навчального матеріалу 
(окремих тем, розділів, змістових ліній);  

6) створення навчальних моделей у процесі вивчення задачного 
матеріалу (конструювання способів та методів 
розв’язування задач, доведення, дослідження як ієрархій на-
вчальних дій), моделювання навчальної діяльності учнів і про-
ектування педагогічної (методичної) діяльності вчителя (по-
будова узагальнених способів дій); 

7) реалізація задачного підходу до процесу формування та роз-
витку навчально-професійної діяльності, що передбачає ор-
ганізацію навчання у формі постановки та розв’язування си-
стеми задач: навчальних, методичних, навчально-
методичних, навчально-теоретичних, виховних, науково-
дослідницьких. Теоретичною основою конструювання цієї си-
стеми задач є запропонований нами принцип розвивальної 
наступності навчально-професійних задач: кожен наступ-
ний тип задач має вирізнятися від попереднього вищим рів-
нем змістового теоретичного узагальнення;  

8) рефлексія виконаної навчальної та навчально-професійної 
(методичної) діяльності, що передбачає самоаналіз, змістову 
самооцінку та контроль засвоєння узагальненого способу дій.  
З огляду на визначені в системі розвивальної освіти цілі та за-

вдання вивчення теоретичного матеріалу лекційного курсу має здійс-
нюватися за послідовної реалізації загальнонаукових теоретичних ме-
тодів пізнання та мислення: історичний і логічний, аксіоматичний і 
структурно-системний, моделювання та сходження від абстракт-
ного до конкретного. Вважаємо, що виділена теоретико-моделююча 
структура лежить в основі способу розв’язування  задач вищого рівня 
узагальненості – навчально-теоретичних. Водночас вона визначає 
(задає) узагальнений спосіб дій у процесі розв’язування навчально-
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теоретичних задач усіх змістових ліній шкільного курсу математики: 
числа та дії над ними; вирази і їх перетворення; рівняння і нерівності; 
функції; геометричні фігури і їх властивості; геометричні побудови; 
геометричні перетворення; координати і вектори; геометричні вели-
чини, їх вимірювання та обчислення; комбінаторика; елементи стати-
стики і теорії ймовірності.  

Лекційний курс з методики навчання математики має на меті ор-
ганізацію та управління колективною навчально-професійною діяль-
ністю студентів під час вивчення теорії, що здійснюється у формі по-
становки та розв’язування навчально-теоретичних задач у рамках на-
веденого теоретико-моделюючого способу навчально-наукового 
пізнання.  

Формування та розвиток колективно розподіленої навчально-
професійної діяльності студентів і її інтеріоризація в індивідуальну, 
як і загалом первинність колективного суб’єкта і вторинність індиві-
дуального, – одне із головних (концептуальних) положень теорії роз-
вивального навчання (культурно-історичної концепції 
Л.С. Виготського), яке в найбільшій мірі може бути реалізоване на 
практичних і лабораторних заняттях. Із іншого боку власне сам про-
цес розвитку та саморозвитку особистості в діяльності згідно прин-
ципу А.В. Петровського найкраще здійснюється в невеликій референ-
тній групі студентів, яка створена з метою постановки та знаходжен-
ня способів розв’язування навчально-професійних задач: математич-
них, навчальних, методичних, навчально-методичних, навчально-
теоретичних, виховних. У цілому ж уміння самостійно ставити та 
розв’язувати названі типи задач складають основу професійної ком-
петентності майбутніх фахівців, а їх формування є необхідною умо-
вою досягнення визначеної у вузі системи цілей розвивального на-
вчання:  

1) розвиток науково-теоретичного мислення; 
2) формування суб’єктів навчально-професійної діяльності; 
3) формування суб’єктів науково-дослідної діяльності;  
4) становлення особистостей як суб’єктів життєдіяльності.  
З огляду на виділену структуру системи цілей, потребу в реаліза-

ції задачного підходу до формування навчально-професійної діяльно-
сті, у навчальному процесі мають актуалізуватися передусім змісто-
во-теоретичні дії (аналіз, абстрагування, узагальнення, планування, 
рефлексія), що входять до складу науково-теоретичного мислення. 
Особливості змісту методики навчання математики як навчальної ди-
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сципліни обумовлюють специфіку застосування виділених змістово-
теоретичних дій. Так під структурно-дидактичним аналізом будемо 
розуміти систему операцій, спрямованих на:  

1) визначення дидактичних цілей процесу навчання; 
2) структурування змісту навчального матеріалу, формування 

змістових узагальнень (визначення теоретичних основ, осно-
вної ідеї, методу пізнання, структури системи навчальних і 
частинних задач, узагальнених схем способів їх 
розв’язування); 

3) виділення прийомів, способів і методів навчального пізнання; 
4) встановлення організаційних форм навчання (колективних, 

колективно розподілених та індивідуальних);  
5) визначення засобів навчального пізнання (учіння), форм кон-

тролю, діагностики та корекції знань, критеріїв засвоєння 
навчального матеріалу на трьох рівнях (обов’язковому, під-
вищеному, поглибленому); 

6) проектування способів рефлексії навчальної діяльності шко-
лярів (самоконтролю, самооцінки). 
Структурно-дидактичний аналіз навчального матеріалу дозволяє 

створити навчально-методичну модель (дидактичну абстракцію), що 
має реалізовуватися у шкільному навчально-виховному процесі під 
час розв’язування конкретних навчальних задач. Власне саму побу-
дову дидактичної моделі можна трактувати як структурно-
дидактичний синтез. Таким чином, результатом структурно-
дидактичного аналізу та синтезу стає виділення цілком конкретних 
внутрішніх (генетично вихідних) зв’язків та відношень у змісті на-
вчального матеріалу і методиці його вивчення, формування на цій ос-
нові структурованої дидактичної цілісності (системи дидактичних 
знань і способів дій).  
Структурно-математичний аналіз навчального матеріалу вклю-

чає послідовність операцій, спрямованих на: 
1) обґрунтування теоретичних (методологічних) основ (прові-

дної математичної ідеї, методів математичного пізнання); 
2) виділення основних математичних понять, відношень і їх 

властивостей (аксіом) згідно поняття „математична 
структура”; 

3) визначення структури системи означувальних понять і від-
ношень, з’ясування способів їх введення (означення);  

4) виділення основних теорем (ознак, властивостей, критері-
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їв), обґрунтування їх структури, способів і методів доведен-
ня; 

5) строге математичне обґрунтування виконуваних перетво-
рень (алгебричних, геометричних) і дій (арифметичних, ал-
гебричних, трансцендентних);  

6) виділення основних типів математичних задач, обґрунту-
вання їх структури, прийомів, способів та методів їх 
розв’язування;  

Структурно-математичний аналіз дозволяє створити теоретичну 
модель навчального матеріалу з математики, змістовими компонен-
тами якої є компоненти математичної структури (основні поняття та 
відношення, їх властивості – аксіоми), означувальні поняття та від-
ношення; основні теореми та способи їх доведення; математичні за-
дачі та способи їх розв’язування; методи математичного пізнання. 
Побудована модель системи математичних знань і способів дій утво-
рює цілісну структуру, що дозволяє мати повне уявлення про зміст 
(сутність) навчального матеріалу. Це слугує процесу формування змі-
стових узагальнень фахових знань і способів дій, що є одним із 
центральних завдань системи розвивального навчання.  

Таким чином, структурно-математичний аналіз та синтез навча-
льного матеріалу дозволяє:  

1) побудувати інтерпретації математичної теорії (декарто-
ву, векторну) із попередньо визначеною системою основних 
понять, відношень та властивостей;  

2) реалізувати основні математичні поняття, відношення та 
властивості, знайдені прийоми, способи, методи 
розв’язування математичних задач у практичній діяльнос-
ті людини під час розв’язування прикладних і практичних 
задач;  

3) створити цілісну структуровану навчальну модель мате-
матичних знань (теоретичних і практичних), прийомів, 
способів та методів математичного пізнання (побудови 
математичних теорій), що формує змістові узагальнення 
навчального матеріалу. 

Однією з істотних особливостей пропонованої програми є те, що 
в неї включені питання наукового способу пізнання, організації та 
управління науково-дослідницькою роботою студентів з теорії і 
методики навчання математики. Це обумовлено декількома фактора-
ми:  
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1. Система цілей розвивального навчання включає формування 
суб’єкта науково-дослідної діяльності.  

2. Навчання є розвивальним, якщо визначена провідна діяльність 
(навчально-професійна) і виділені ті види діяльності, з якими вона ті-
сно пов’язана (В.В. Давидов).  

3. Прийнятий нами принцип розвивальної наступності системи 
задач передбачає таку ієрархію, у якій науково-дослідні задачі за-
ймають найвищу сходинку.  

Щоб формувати та розвивати науково-дослідну діяльність студе-
нтів необхідно ставити науково-дослідницькі задачі. Головна відмін-
ність науково-дослідницьких задач від навчально-професійних у сту-
пені новизни одержаного продукту. Мірою новизни слугує не 
суб’єктивний, а суспільний досвід, об’єктивно нові знання та способи 
діяльності. Постановка науково-дослідної задачі зумовлена потреба-
ми суспільства, у тому числі тими завданнями, що ставляться в сис-
темі професійної (методичної) підготовки майбутніх фахівців. Науко-
во-дослідна задача з методики навчання математики вимагає:  

1) теоретичного аналізу, виділення методологічної основи 
розв’язання;  

2) емпіричного аналізу, з’ясування стану практичного 
розв’язання проблеми;  

3) побудови теоретичної моделі, що визначає можливі шляхи, 
методи та способи розв’язування; 

4) визначення системи частинних задач, до якої зводиться 
розв’язання основної задачі; 

5) реалізації теоретичної моделі, перевірки теоретичного 
розв’язання проблеми на практиці.  

Науково-дослідна задача розв’язується завдяки системі науково-
дослідних дій. У цілому процес розв’язування науково-дослідної за-
дачі можна охарактеризувати як ієрархію дій, які виконує суб’єкт на-
укового пізнання для досягнення поставленої в дослідженні цілі. З 
огляду на це, вважаємо, що  і науково-дослідна робота студентів у 
вищій школі має будуватися на основі діяльнісної теорії – теорії, що 
спирається на поняття „дія” і „задача”. Реалізувати цю теорію в по-
вній мірі – є концептуальною ідеєю розвивальної освіти. З огляду на 
це, необхідно визначити систему науково-дослідних дій (навчально-
дослідницьку модель) процесу розв’язування студентами науково-
дослідних задач із теорії і методики навчання математики:  
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1) прийняття від викладача або самостійна постановка нау-
ково-дослідної задачі. Обґрунтування її актуальності, 
з’ясування протиріччя, що розв’язується в рамках постав-
леної проблеми; 

2) теоретичний аналіз поставленої задачі, відповідної наукової 
(психолого-педагогічної) літератури. Визначення основних 
суспільно-історичних факторів становлення та розвитку 
(генези) проблеми; 

3) аналіз стану розв’язання поставленої проблеми на практиці 
(емпіричний аналіз); 

4) конкретизація (уточнення) проблеми (визначення наукового 
напрямку, формулювання теми, обґрунтування актуально-
сті та наукової новизни); 

5) теоретичне моделювання змістових компонентів наукового 
дослідження (визначення об’єкта, предмета, мети та за-
вдань, методологічної основи, системи методів, які викори-
стовуються на теоретичному та емпіричному рівнях до-
слідження); 

6) формулювання гіпотези дослідження (проектування способу 
розв’язання поставленої наукової задачі);  

7) інтерпретація гіпотези на теоретичному та емпіричному 
рівнях дослідження; 

8) аналіз імовірнісних чинників у визначенні способу (методу) 
розв’язання науково-дослідної задачі; 

9) теоретичний аналіз способу розв’язання задачі у відповідно-
сті з сформульованою гіпотезою; 

10) теоретичне моделювання знайденого способу розв’язання 
науково-дослідної задачі; 

11) побудова системи частинних задач, які розв’язуються в ра-
мках поставленої основної задачі; 

12) інтерпретація (реалізація) способу розв’язання задачі (час-
тинних задач) на практиці, використання статистичних 
методів дослідження;  

13) контроль за виконанням системи науково-дослідних дій; 
14) рефлексія (самоаналіз, самооцінка) знайденого способу 

розв’язування поставленої науково-дослідної задачі. 
Пропонуємо авторську концепцію моделі науково-дослідницької 

діяльності студентів з теорії та методики навчання математики в сис-
темі розвивальної освіти, розробленої на основі психологічної теорії 
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діяльності О.М. Леонтьєва, ідеї єдності процесів саморозвитку, 
самореалізації, самоактуалізації та наукового відкриття (схема 2).  

 

 
Схема 2. Модель концепції науково-дослідної діяльності з  

теорії та методики навчання математики 
 

Концепція розвивальної освіти передбачає виділення „клітинки” 
– генетично вихідного теоретичного поняття, на основі якого 
розкривається сутність усієї різноманітності навчального матері-
алу в структурах його теоретичної та практичної (задачної) скла-
дових. Вважаємо, що такою „клітинкою” в курсі методики навчання 
математики є поняття „навчальної моделі”, яке виконує роль гене-
тично вихідного (базового) в пропонованій авторській програмі. На-
вчальна модель є узагальненою схемою, представленою у вигляді 
ієрархії навчально-пізнавальних дій, що створюється в процесі 
розв’язування навчальних задач. Ця схема слугує загальним орієн-
тиром під час розв’язування усіх частинних задач, які відносяться до 
одного й того ж типу.  

Потребово-мотиваційна зорієнтованість на процеси 
саморозвитку, самореалізації, самоактуалізації та нау-

кового відкриття 

Постановка наукової задачі. Проектування системи на-
уково-дослідницьких задач згідно принципу розвива-
льної наступності, формулювання завдань у рамках 

поставленої наукової проблеми  

Формулювання гіпотези. Конструювання теоретичної 
моделі способу розв’язання наукової проблеми як сис-

теми дій та операцій  

Реалізація побудованої теоретичної моделі на практи-
ці, перевірка й діагностика її ефективності. 

Рефлексія виконаної науково-дослідної діяльності (са-
моаналіз, самооцінка, самоконтроль) 
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Розроблена програма створена на основі прийнятих галузевих 
стандартів вищої освіти (освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра) й адаптована до кредитно-модульної системи навчання. 
Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною 
програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним 
стандартом освіти.  
Лейтмотивами програми є:  
1) першочергове розв’язання проблеми походження тео-

ретичних знань з математики та методики її навчання; 
2) задачний підхід та принцип розвивальної наступності 

системи навчально-професійних задач у рамках узагальненої схе-
ми: базові прикладні і практичні задачі ⇔  математичні задачі ⇔  
навчальні задачі ⇔  методичні задачі ⇔  навчально-методичні за-
дачі ⇔  навчально-теоретичні задачі ⇔  виховні задачі ⇔  науково-
дослідницькі задачі; 

3) побудова та реалізація математичних, навчальних, на-
вчально-методичних, навчально-теоретичних, педагогічних і нау-
ково-дослідних моделей згідно загальнонаукового методу пізнання 
та мислення – сходження від абстрактного до конкретного;  

4) рефлексія та проектування індивідуальної траєкторії 
учіння, саморозвиток особистості майбутнього вчителя мате-
матики у провідній діяльності – навчально-професійній;  

5) організація та управління новим видом діяльності сту-
дентів у ВНЗ – науково-дослідною.  

У структурі програми реалізовуються міждисциплінарні зв'яз-
ки з такими вузівськими курсами: «Загальна психологія», «Педагогі-
чна психологія», «Педагогіка», «Історія математики», «Математич-
ний аналіз», «Аналітична геометрія», «Основи геометрії», «Проекти-
вна геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія», «Алгебра і 
теорія чисел», «Теорія ймовірностей та математична статистика», 
«Дискретна математика». 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО  
МАТЕРІАЛУ 

Вивчення усіх змістових компонентів цієї програми під час про-
ведення лабораторних і практичних робіт має здійснюватися згідно 
логіки сходження від абстрактного (загального) до конкретного на 
основі розроблених нами розвивально-задачного методу навчання 
математики та розвивально-задачного методу навчання методи-
ки математики. Концепція навчальної діяльності, діяльнісний підхід 
до навчання математики як головна умова забезпечення ефективності 
математичної освіти, системний і особистісно орієнтований підходи 
до організації процесу учіння складають теоретичну основу розвива-
льно-задачних методів навчального пізнання у процесі вивчення еле-
ментарної математики та її методики. Їх назва обумовлена тим, що, 
по-перше, пропоновані методи навчання актуалізують передусім нау-
ково-теоретичне мислення (змістові: аналіз, абстрагування, узагаль-
нення, планування, рефлексія), яке забезпечує знаходження 
об’єктивно існуючих закономірностей становлення (походження) та 
розвитку об’єкта навчального пізнання. По-друге, розроблені методи 
навчання репрезентують задачний підхід до процесу формування та 
розвитку навчальної та навчально-професійної діяльності, який об-
ґрунтовується в роботах вітчизняних та зарубіжних психологів: 
Г.О. Балла, Д.Б. Богоявленської, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, 
О.К. Дусавицького, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костюка, С.Д. Максименка, 
Е.І. Машбиця, В.В. Рєпкіна, Н.В. Рєпкіної, Н.Ф. Тализіної та інших.  

Зважаючи на те, що всі методи навчання мають бінарний харак-
тер, метод навчання математики, з одного боку, є способом педагогі-
чної діяльності вчителя, що спрямований на формування та розвиток 
навчальної діяльності (учіння) школярів, а з іншого – способом орга-
нізації навчально-пізнавальної діяльності школярів з метою 
розв’язування навчальних і навчально-теоретичних задач. Розвиваль-
но-задачний метод навчання методики математики може бути пред-
ставлений з одного боку як спосіб педагогічної діяльності викладача, 
що спрямований на формування та розвиток навчально-професійної 
діяльності студентів у процесі вивчення методики математики, а з 
іншого – способом організації навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів у формі постановки та розв’язування навчальних, методичних, 
навчально-методичних, навчально-теоретичних задач, що здійсню-
ється з метою формування та розвитку навчальної діяльності школя-
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рів. Наведемо основні структурні компоненти названих методів на-
вчального та навчально-професійного пізнання.  

Розвивально-задачний метод навчання математики. 
I етап. Постановка та розв’язування задачі (задач) у рамках за-

своєного способу дій (створення ситуації успіху). Контроль та зміс-
това оцінка виконаної діяльності. Створення проблемної задачної си-
туації, яка не може бути розв’язана на основі відкритих раніше знань 
і сформованих способів дій.  

II етап. Постановка базової (практичної, прикладної) задачі, її 
змістовий аналіз. Виділення цілком певного генетичного початкового 
відношення, створення його математичної моделі. Побудова матема-
тичної моделі задачної ситуації та її реалізація в процесі 
розв’язування математичної задачі. Обґрунтування способу 
розв’язування базової задачі, контроль виконаних дій та змістова оці-
нка їх засвоєння.  
ІІI етап. Постановка та розв’язування навчальної задачі. Конс-

труювання загального способу (методу) розв’язування типових задач, 
побудова його навчальної моделі у вигляді ієрархії навчальних дій. 
Контроль за виконанням навчальних дій, змістова оцінка засвоєння 
способу розв’язування типових задач.  

IV етап. Реалізація побудованої навчальної моделі: конструю-
вання та розв’язування системи частинних задач (прикладних, прак-
тичних, математичних) відповідно до логіки сходження від загально-
го (абстрактного) до конкретного. Контроль виконаних навчальних 
дій у процесі розв’язування кожної задачі. Змістова оцінка рівня за-
своєння узагальненого способу дій.  

V етап. Змістовий аналіз попередніх етапів, контроль способів 
навчальних дій, змістова оцінка виконаної навчальної діяльності (що 
відіграє роль окремої задачі). Постановка нової задачі (навчально-
теоретичної), що передбачає відкриття нових знань, застосування за-
своєного способу дій у інших задачних ситуаціях чи формування спо-
собу дій вищого рівня узагальнення.  

Розвивально-задачний метод навчання методики математи-
ки. 

I етап. Постановка та розв’язування методичної задачі (задач) у 
рамках засвоєного способу дій (створення ситуації успіху). Контроль 
та змістова оцінка виконаної методичної діяльності. Проектування I 
етапу розвивально-задачного методу навчання математики. Створен-
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ня проблемної задачної ситуації, яка потребує конструювання нового 
способу методичних дій і оволодіння новими знаннями.  

II етап. Постановка методичної задачі. Змістовий аналіз задачі в 
контексті структури методичної системи навчання (структурно-
дидактичний аналіз). Виділення генетично вихідних теоретичних по-
нять, відношень і їх властивостей (структурно-математичний аналіз). 
Проектування II етапу розвивально-задачного методу навчання мате-
матики. Знаходження способу розв’язування методичної задачі, по-
будова методичної моделі (ієрархії методичних дій). Змістовий аналіз 
способу розв’язування методичної задачі, контроль виконаних дій та 
змістова оцінка їх засвоєння.  

III етап. Постановка навчально-методичної задачі. Проектування 
III етапу розвивально-задачного методу навчання математики. Побу-
дова навчально-методичної моделі способу розв’язування типових 
методичних задач. Змістова оцінка та контроль засвоєння узагальне-
ного способу навчально-методичних дій. 

IV етап. Реалізація побудованої навчально-методичної моделі: 
створення та розв’язування частинних методичних задач згідно логі-
ки сходження від абстрактного до конкретного: у процесі вивчення 
окремих теоретичних понять, тем; навчання способів розв’язування 
різного типу задач; проведення різних типів уроків тощо. Проекту-
вання IV етапу розвивально-задачного методу навчання математики. 
Змістова оцінка та контроль виконаних дій у процесі розв’язування 
кожної методичної задачі.  

V етап. Самоаналіз виконаної діяльності, її змістова оцінка й ко-
нтроль. Проектування V етапу розвивально-задачного методу на-
вчання математики. Постановка задачі вищого рівня узагальнення – 
навчально-теоретичної задачі з методики математики, що передбачає 
побудову теоретичної моделі вивчення цілого розділу, змістової лінії, 
математичної дисципліни та застосування загальнонаукових теорети-
чних методів дослідження.  

Розробляючи розвивально-задачні методи навчання, ми виходили 
з основоположної ідеї про те, що їх структури мають бути ізоморф-
ними, водночас вирізнятися рівнем узагальнення розв’язуваних задач, 
а у структурі вищого рівня узагальнення здійснюватися проектуван-
ня навчальної діяльності школярів у рамках визначеного задачного 
підходу. Така концептуальна ідея обумовлена розвивальною наступ-
ністю, ізоморфізмом структур провідних видів діяльності школярів і 
студентів – навчальної та навчально-професійної. З огляду на це, в 
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пропонованій програмі процес навчання математики передбачає 
поетапну реалізацію розроблених розвивально-задачних методів 
навчання, що презентують способи навчальної і навчально-
професійної (педагогічної) діяльності у вигляді систем задач для 
школярів і вчителя, студента і викладача. На нашу думку, за такої 
організації навчального процесу створюються реальні передумови 
для вирішення в подальшому двох взаємопов’язаних задач педагогіч-
ної діяльності, на яких акцентує увагу один із фундаторів теорії і 
практики розвивального навчання О.К. Дусавицький: забезпечення 
процесу розвитку особистості дитини і постійного самовдоскона-
лення самого вчителя. Отже, здійснюється формування одного із 
основних компонентів педагогічної діяльності – проектування са-
морозвивальної педагогічної системи „педагог – учень”.  

Загальновідомими методами навчання, що відповідають постав-
леним загальним і конкретним дидактичним цілям розвивальної осві-
ти, є проблемний, дослідницький, організація навчального (конструк-
тивного) діалогу студентів між собою за участі викладача – управлі-
нця та організатора. Репродуктивний метод має місце на етапі фор-
мування практичних умінь і навичок, застосування знайдених спосо-
бів дій у процесі розв’язування частинних (типових) задач. Характе-
рними особливостями цього етапу є те, що типові задачі створюють-
ся й відбираються самими студентами, а контроль і змістова оцінка 
(самооцінка) правильності розв’язання здійснюється як з боку викла-
дача, так і самих студентів.  

У залежності від рівня научуваності студентів викладач організо-
вує колективні, колективно розподілені (групові, парні) та індивідуа-
льні форми навчальної роботи. Дидактичною особливістю практичної 
реалізації розвивально-задачних методів навчання є планомірний по-
ступовий перехід від колективних і колективно-розподілених форм 
роботи до індивідуальних, що слугує процесу інтеріоризації, – ста-
новленню індивідуального суб’єкта навчально-професійної діяльнос-
ті із колективного.  

Різнотипність задач, ієрархія рівнів їх змістового теоретичного 
узагальнення, різні види інтерпретацій задачних ситуацій, як і зага-
лом можливість суб’єктної поведінки студентів на кожному із визна-
чених етапів розвивально-задачних методів навчання, дозволяють по-
слуговуватися імовірнісними чинниками організації процесу учіння, 
що в свою чергу створює необхідні умови для реалізації стильового 
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підходу в навчанні, формування персональних пізнавальних стилів 
(стилів навчання) суб’єктів пізнання.  

Важливе місце в розробленій програмі займають питання викори-
стання засобів сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій 
(ІКТ) у навчально-виховному процесі. З огляду на цілі, зміст, методи 
розвивального навчання нами сформульовані основні концептуальні 
засади методики і технології використання ІКТ в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики. Вони є такими:  

1. Організація комп’ютерного навчання в рамках концепцій 
навчальної та навчально-професійної діяльності.  

2. Доцільність у використанні, створення в процесі 
комп’ютерного навчання зон ближчого розвитку особистості сту-
дента.  

3. Реалізація принципу розвивальної задачної наступності: 
створення, постановка та розв’язування системи задач із струк-
турою, що характеризується ієрархією рівнів змістового теорети-
чного узагальнення розв’язуваних проблем.  

4. Зорієнтованість на формування та розвиток персональних 
пізнавальних стилів, навчальних стратегій (стилів навчання), що 
слугують ознакою сформованості суб’єктів навчально-
професійної (навчальної) діяльності. 

5. Дотримання психолого-педагогічних умов та принципів 
розвивального навчання.  

Моделювання конкретних задачних ситуацій (графічне, знаково-
символьне), що здійснюється за допомогою комп’ютерного програм-
ного засобу, дозволяє з одного боку прискорити одержання розв’язку 
задачі, а з іншого – слугує передумовою знаходження способу 
розв’язування типових задач. Створення та фіксація навчальних мо-
делей у вигляді ієрархії цілком певних дій визначає узагальнений 
спосіб (метод), який дозволяє розв’язувати частинні задачі. Кожна із 
визначених навчальних дій складається з операцій, які, за умови сфо-
рмованості відповідних умінь та навичок, можуть виконуватися про-
грамним засобом. Завдяки цьому зникає потреба у виконанні цілого 
ряду рутинних операцій за наперед заданим алгоритмом, економиться 
час, що дозволяє сконцентруватися на формуванні цілісного способу 
дій, системності знань, розвитку науково-теоретичного і системного 
мислення. Водночас можливість графічної інтерпретації задачної си-
туації часто має евристичну дію в процесі знаходження іншого спо-
собу розв’язування задачі, створення його навчальної моделі. Порів-
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няльний аналіз узагальнених способів дій дозволяє вибрати раціона-
льніший (оптимальніший). Окрім цього, що особливо важливо для 
забезпечення рефлексивного напрямку розвитку особистості, 
комп’ютер виступає як засіб контролю виконуваних дій і змістової 
оцінки рівня засвоєння узагальненого способу дій у процесі 
розв’язування навчальних задач.  

Резюмуючи зміст наведених концептуальних положень, зазначи-
мо, що вони орієнтують на третій тип навчання: змістовий аналіз 
умови поставленої (базової) задачі; виділення генетично вихідної 
„клітинки” (теоретичного поняття), побудова її математичної моделі; 
обґрунтування способу розв’язування задач певного типу, побудова 
навчальної моделі; контроль виконаних дій та змістова оцінка засво-
єння узагальненого способу дій.  

Для реалізації технологічного підходу до проектування педагогі-
чного процесу в умовах комп’ютерного навчання необхідно визначи-
ти ієрархію дій (певний алгоритм, формалізовану структуру) діяльно-
сті студентів.  

1. Проектування системи роботи на комп’ютері у вигляді іє-
рархії навчальних задач, змістове планування способів їх 
розв’язування. Вибір режиму комп’ютерного навчання в процесі 
управління навчальною діяльністю.  

2. Постановка базової (прикладної, практичної задачі). Моде-
лювання задачних ситуацій, виділених генетичних відношень у 
графічній і буквеній формах (створення змістових абстракцій), 
графічна інтерпретація знаково-символьної моделі за допомогою 
комп’ютера. Знаходження способу розв’язування базової задачі у 
вигляді ієрархії навчальних дій. Виконання за допомогою 
комп’ютера операцій, що входять до визначеної системи дії. Ко-
нтроль етапу моделювання та знаходження способу 
розв’язування базової задачі, його змістова оцінка.  

3. Фіксація за допомогою комп’ютера навчальних дій, способів 
їх виконання у процесі розв’язування типових задач (формування 
змістових узагальнень); побудова навчальної моделі як ієрархії дій 
(знаходження способу розв’язування навчальної задачі). Контроль 
етапу навчального моделювання та змістова оцінка його засвоєн-
ня.  

4. Конструювання системи частинних задач, що 
розв’язуються в рамках побудованої навчальної моделі, їх фіксація 
за допомогою комп’ютера. Розв’язування створених задач 
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(комп’ютерне виконання операцій, що входять до структури на-
вчальних дій). Контроль етапу формування умінь та навичок (за 
комп’ютерної підтримки), змістова оцінка рівня засвоєння спосо-
бу дій.  

5. Змістовий аналіз способу комп’ютерного навчання; конт-
роль за виконанням попередніх етапів; змістова оцінка сформова-
ності узагальненого способу дій, виконаної діяльності в цілому; об-
ґрунтування місця і ролі способу дій в загальній системі знань і 
вмінь змістової лінії. Постановка задачі вищого рівня теоретич-
ного  узагальнення у визначеній ієрархії задач (навчально-
теоретичної), проектування способу її розв’язування на основі 
комп’ютерної підтримки.  

Основою цієї структури виступає модель розвивально-задачного 
методу навчання математики, що дозволяє організовувати навчальну 
діяльність студентів під час використання комп’ютерних програм. З 
огляду на можливі форми навчальної роботи (колективні, колективно 
розподілені та індивідуальні) доцільність у використанні ІКТ може 
бути розкрита через організацію навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, яка у залежності від поставлених дидактичних цілей та за-
дач, рівня розвитку суб’єктів цієї діяльності (їх научуваності), може 
бути:  

1) індивідуальною (у кожного студента своя базова задача, що 
розв’язуються в рамках однієї навчальної); 

2) парною, груповою (розв’язується одна й та ж навчальна задача 
за різних базових); 

3) фронтальною (на основі однієї базової задачі знаходиться уза-
гальнений спосіб дій у процесі розв’язування типових задач). 

Не зважаючи на достатньо велику кількість комп’ютерних про-
грам з математики, ті з них, що в цілому адаптовані до курсу елемен-
тарної математики й дозволяють реалізувати навчання згідно розроб-
леної схеми в повній мірі, займають невелику частку. Серед критеріїв 
вибору таких програм ми виділяємо передусім простоту в користу-
ванні, відсутність потреби в спеціальній підготовці, зручний інтер-
фейс (наближений до загальновідомих програмних засобів), достат-
ньо великий діапазон функцій, можливість швидкої, наочної й прави-
льної геометричної інтерпретації, різні модифікації у способах задан-
ня досліджуваних об’єктів, не вимогливість до великих потужностей 
комп’ютерної техніки (великої швидкодії), контекстно-інформаційна 
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допомога (при наявності в цьому потреби). З огляду на це, вважаємо, 
що такими програмними комплексами є GRAN, Аdvanced Grapher. 

З метою реалізації принципу розвивальної наступності необхідно 
дати відповідь на запитання про те, як можуть бути використані мож-
ливості ІКТ у процесі розв’язування майбутніми вчителями матема-
тики навчально-теоретичних задач (п’ятий етап наведеного вище спо-
собу дій студентів). З огляду на розроблену концепцію використання 
ІКТ в розвивальній освіті, доцільною є організація навчально-
професійної діяльності студентів у формі створення (розробки) та 
презентації навчальних проектів, що за своїм змістом відносяться до 
дослідницько-пошукового типу. Метод проектів доцільно використо-
вувати на прикінці першого року навчання в університеті, коли в сту-
дентів уже достатній рівень інформаційної культури, провідну роль у  
змісті лекційних і практичних занять починає відігравати не тільки 
система навчальних, але й навчально-теоретичних задач (способи дій 
у процесі їх розв’язування).  

Управління роботою студентів в рамках дослідницько-
пошукового навчального проекту може здійснюватися за такою схе-
мою:  

1. Вибір теми проекту, визначення кількості його учасників.  
2. Організація навчального діалогу студентів з метою чіткої 

постановки навчально-теоретичної задачі-проблеми, що 
має розв’язуватися у рамках вибраної теми. Обґрунтування 
її значущості, місця і ролі в майбутній професійній діяльно-
сті.  

3. Колективне конструювання системи завдань, що мають 
розв’язуватися у рамках поставленої проблеми. 

4. Розподіл завдань, організація колективно розподіленої дослі-
дницько-пошукової діяльності студентів (групової, парної, 
індивідуальної). 

5. Контроль та змістова оцінка попередньо одержаних даних, 
знайдених способів розв’язування. 

6. Захист проекту, його презентація та опонування. Змістова 
зовнішня оцінка проекту та формулювання висновків щодо 
його реалізації в майбутній професійній діяльності.  

7. Постановка дослідницької задачі-проблеми, що пов’язана з 
розробленим проектом і має розв’язуватися індивідуально в 
рамках курсових і дипломних робіт.  
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Третій і четвертий етапи в наведеній схемі здійснюються відпові-
дно до структури теоретико-моделюючого методу навчально-
наукового пізнання в процесі розв’язування навчально-теоретичних 
задач, що являє собою ієрархію загальнонаукових теоретичних мето-
дів дослідження: історичний і логічний, аксіоматичний і системний, 
моделювання та сходження від абстрактного до конкретного. Кожен з 
яких реалізується за визначеною схемою (дослідницькою моделлю), 
яка містить систему завдань, що розв’язуються за колективно розпо-
ділених форм дослідницько-пошукової діяльності студентів.  

I етап: 1) пошук необхідної інформації, що розкриває історичний 
розвиток (генезис) предмета вивчення, його місце і роль у курсі шкі-
льної математики на різних етапах розвитку освітнього простору; 

2) ретроспективний аналіз інформації, виділення генетично вихі-
дних „клітинок” (теоретичних понять і відношень); 

3) побудова блок-схеми, що репрезентує генезу предмета вивчен-
ня;  

4) презентація першого етапу розв’язування навчально-
теоретичної задачі; 

5) контроль і змістова оцінка (самооцінка) засвоєння історичного 
та логічного методів пізнання.  

II етап: 1) пошук інформації стосовно існуючих способів побу-
дови математичної теорії та методик її вивчення в середній школі 
(традиційних, інноваційних); 

2) структурно-математичний аналіз змісту навчального матеріа-
лу. Створення понятійно-теоретичної схеми (ієрархії понять, відно-
шень, властивостей, теоретичних фактів), що відображає етапність 
процесу навчального пізнання;  

3) структурно-дидактичний аналіз змістового компоненту про-
блеми дослідження; створення блок-схеми, що відображає компонен-
ти методичної системи навчання (із зазначенням системи навчальних 
задач і структури навчальних моделей способів їх розв’язування);  

4) презентація другого етапу розв’язування навчально-
теоретичної задачі; 

5) контроль і змістова оцінка (самооцінка) засвоєння аксіоматич-
ного та системного методів теоретичного дослідження.  

III етап: 1) інтерпретація системи теоретичних понять та відно-
шень змістової лінії (розділу, дисципліни) в рамках однієї з матема-
тичних теорій, побудова моделі математичної теорії (математичне 
моделювання, векторна або декартова реалізації); перевірка аксіома-
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тичних теорій на сумісність, повноту і незалежність (застосування 
методу моделей); 

2) побудова у вигляді блок-схеми навчально-методичної моделі 
предмета вивчення, що відображає логіку розвитку теорії в курсі шкі-
льної та вищої математики;  

3) обґрунтування прийнятих теоретичних положень, способу по-
будови математичної теорії шкільного курсу з позицій вищої матема-
тики. Виділення методів та способів розв’язування основних типів 
задач, побудова їх навчальних моделей;  

4) реалізація навчальних моделей у процесі розв’язування базо-
вих задач (із можливою комп’ютерною підтримкою). Методична роз-
робка декількох центральних тем (уроків) змістової лінії, які передба-
чають застосування педагогічних програмних засобів; 

5) презентація третього етапу розв’язування навчально-
теоретичної задачі (реалізація методу моделювання та сходження від 
загального до конкретного); 

6) контроль і змістова оцінка (самооцінка) засвоєння методів мо-
делювання та сходження від абстрактного до конкретного.   

IV етап: 1) побудова узагальнюючої та систематизуючої блок-
схеми способу розв’язання поставленої навчально-теоретичної задачі; 

2) підготовка до презентації проекту;  
3) контроль і змістова оцінка (самооцінка) засвоєння теоретико-

моделюючого методу навчально-наукового пізнання; 
4) постановка нової навчально-теоретичної задачі з методики ма-

тематики або науково-дослідницької задачі.  
Апріорі, що застосування інформаційних технологій у методі 

проектів є методично доцільним і продуктивним, оскільки по-перше, 
дозволяє задіяти мультимедійні бази даних, електронні бібліотеки, 
бази даних інтернетпосилань; по-друге, скорочує час у процесі фор-
мування змістових узагальнень навчального матеріалу, побудови на-
вчальних моделей і графічних інтерпретацій задачних ситуацій, ви-
конання навчальних дій (операцій); по-третє, забезпечує швидкодію в 
одержанні, перетворенні, передачі й використанні інформації з метою 
досягнення поставлених цілей; по-четверте, слугує наочному пред-
ставленню розв’язань, що одержані на кожному етапі дослідницько-
пошукової роботи; по-п’яте, забезпечує внутрішню мотивацію вико-
нуваної діяльності, що за своїм змістом наближається до науково-
дослідницької і творчої.  
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МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
Метою вивчення методики навчання математики є досягнення 

чотирьохрівневої структури цілей системи розвивальної освіти:  
1) розвиток науково-теоретичного мислення майбутніх учи-
телів математики; 

2) формування студентів як суб’єктів навчально-професійної 
(методичної) діяльності; 

3) формування та розвиток студентів як суб’єктів науково-
дослідної діяльності з теорії та методики навчання матема-
тики; 

4) становлення майбутніх учителів математики як суб’єктів 
життєдіяльності.  

 

З огляду на визначену систему цілей ставляться завдання – на-
вчити майбутніх учителів математики:  

1) оволодівати узагальненими способами дій у процесі 
розв’язування прикладних, практичних, математичних, на-
вчальних, методичних, навчально-методичних, навчально-
теоретичних і науково-дослідницьких задач із спеціальності 
„теорія і методика навчання математики”;  

2) будувати навчальні моделі способів дій у процесі 
розв’язування всіх типів задач шкільного курсу математи-
ки; 

3) моделювати навчальну діяльність школярів під час вивчен-
ня математики і з огляду на це проектувати власну мето-
дичну (педагогічну) діяльність. 

4) організовувати навчальну діяльність учнів згідно розвиваль-
но-задачного методу навчання математики; 

5) управляти власною навчально-методичною діяльністю згід-
но розвивально-задачного методу навчання дидактики ма-
тематики.  

6) ставити та розв’язувати навчально-теоретичні задачі з 
методики математики згідно теоретико-моделюючого 
методу навчально-наукового пізнання;  

7) знаходити способи та методи розв’язування та науково-
дослідницькі задачі, що пов’язані з проблемами формування 
та розвитку навчальної діяльності (учіння) школярів у про-
цесі вивчення математики; 
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8) формувати та реалізовувати персональний пізнавальний 
стиль у процесі постановки та розв’язування професійних і 
життєдіяльнісних задач.  

 
Виконання визначеної системи завдань передбачає формування в 

майбутніх учителів математики таких навчально-професійних 
умінь: 

1) ставити та розв’язувати навчальні, методичні, навчально-
методичні, навчально-теоретичні задачі, що складають за-
дачний компонент у структурі професійної (методичної) ді-
яльності; 

2) створювати моделі узагальнених способів навчальних, мето-
дичних, змістово-теоретичних дій, що лежать в основі про-
цесу розв’язування відповідних типів задач; 

3) організовувати навчальну діяльність (колективно розподілену 
та індивідуальну) школярів у рамках розвивально-задачного 
методу навчання математики; 

4) виконувати навчально-професійну (методичну) діяльність 
згідно розвивально-задачного методу навчання дидактики 
математики;  

5) конструювати власну варіативну методику навчання мате-
матики з метою формування персональних пізнавальних 
стилів школярів; 

6) діагностувати рівні розвитку науково-теоретичного мислен-
ня (сформованість змістово-теоретичних дій), навчальної 
діяльності учнів згідно структури: потреби ⇔  мотиви ⇔  ці-
лі ⇔  задачі ⇔  дії ⇔  операції; 

7) використовувати переваги власного пізнавального та профе-
сійного стилів у процесі управління навчальною діяльністю 
школярів; 

8) ставити та розв’язувати науково-дослідницькі задачі з про-
блем формування навчальної діяльності учнів під час вивчен-
ня математики та експериментально перевіряти ефектив-
ність визначених методів і способів розв’язування.  
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ЗМІСТ МОДУЛІВ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН  
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Теми (змістові модулі) 

216 36 50 34 96 

1 
Методика навчання ма-
тематики як наука і на-
вчальна дисципліна 

9 2 4 − 3 

2 Концепція розвиваль-
ного навчання 12 4 − 4 4 

3 

Організація навчальної 
діяльності школярів. 
Розвивально-задачний 
метод навчання мате-
матики 

6 2 2 − 2 

4 

Організація навчально-
професійної діяльності. 
Розвивально-задачний 
метод навчання мето-
дики математики 

9 2 2 2 3 

I. Дидактика 
математики і 
теорія розви-
вального на-
вчання 

 36 10 8 6 12 
Модульна контрольна робота № 1 

5 

Формування математи-
чних понять: задачний 
підхід до проблеми ге-
незису теоретичних 
знань 

9 2 2 2 3 II. Математич-
ні поняття, тео-
реми і задачі 

6 
Теореми. Навчання 
школярів способам і 
методам доведення 

9 2 2 2 3 
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7 Задачі в курсі матема-
тики основної школи 6 2 2 − 2 

 
8 

Організація навчальної 
діяльності школярів у 
процесі знаходження 
способів та методів 
розв’язування задач 

12 4 − 4 4 

  36 10 6 8 12 
Модульна контрольна робота № 2 

9 
Дидактичне забезпе-
чення процесу навчан-
ня математики 

6 2 2 − 2 

10 

Інформаційно-комуні-
каційні технології на-
вчання математики. 
Контроль та оцінюван-
ня навчальних досяг-
нень учнів з математи-
ки.  

9 2 2 2 3 

11 Урок математики 9 2 4 − 3 

12 

Організація самостійної 
роботи школярів. Лек-
ційно-семінарська сис-
тема навчання матема-
тики 

6 2 − 2 2 

13 

Навчання математики в 
класах фізико-
математичного профі-
лю, в школах нового 
типу. Позакласна робо-
та і факультативи з ма-
тематики 

6 2 − 2 2 

III. Компонен-
ти методичної 
системи: засоби 
та форми на-
вчання мате-
матики 

 36 10 8 6 12 
Модульна контрольна робота № 3 

 14 

Навчально-теоретичні 
задачі дидактики мате-
матики. Теоретико-
моделюючий спосіб на-
вчально-наукового пі-
знання 

9 2 2 2 3 
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15 

Науково-дослідницька 
робота з теорії і мето-
дики навчання матема-
тики. Організація до-
сліджень у рамках кур-
сових і дипломних ро-
біт 

9 4 − 2 3 

16 

Методика навчання ма-
тематики в 5-6 класах 
(програма розвивально-
го навчання) 

6 − 4 − 2 

17 

Методика вивчення ра-
ціональних чисел (нова 
програма 12-річної 
школи) 

6 − − 4 2 

18 

Презентація і теоретич-
ний аналіз проекту 
„Навчання математики 
в 5-6 класах” 

6 − − 2 4 

IV. Навчально-
науковий і на-
уковий способи 
пізнання в ди-
дактиці мате-
матики. На-
вчання мате-
матики в 5-6 
класах 

 36 6 6 10 14 
Модульна контрольна робота № 4 

19 Розвиток поняття про 
число в основній школі 4 − 2 – 2 

20 
Методика вивчення ал-
гебричних рівнянь, не-
рівностей і їх систем 

5 − 2 – 3 

21 
Методика вивчення 
функцій в шкільному 
курсі алгебри 

5 − 2 – 3 

22 

Методика навчання то-
тожним перетворенням 
раціональних і ірраціо-
нальних виразів 

5 − 2 – 3 

V. Навчання 
алгебри в осно-
вній школі 

23 

Методика навчання по-
чаткам теорії ймовірно-
стей і елементам стати-
стики. Державна підсу-
мкова атестація з алге-
бри.  

7 − 4 – 3 
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24 

Презентація і теоретич-
ний аналіз проекту 
„Навчання алгебри в 
основній школі” 

10 − − 2 8  

 36 − 12 2 22 
Модульна контрольна робота № 5 

25 
Методика вивчення 
трикутників у курсі 
планіметрії 

6 − 2 − 4 

26 
Методика вивчення 
геометричних перетво-
рень 

5 − 2 − 3 

27 
Методика навчання де-
картовим координатам і 
векторам на площині 

5 − 2 − 3 

28 
Методика вивчення 
геометричних величин 
у курсі планіметрії 

5 − 2 − 3 

29 
Методика навчання 
планіметричним побу-
довам 

5 − 2 − 3 

30 

Презентація і теоретич-
ний аналіз проекту 
„Навчання геометрії в 
основній школі” 

10 − – 2 8 

VI. Навчання 
геометрії в ос-
новній школі 

 36 − 10 2 24 
Модульна контрольна робота № 6 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЛАБОРАТОРНИХ 
РОБІТ 

 
Тема по 
програмі 
навчальної 
дисципліни 
(кількість 
годин: лек-
цій-

них/лабора
тор-

них/практи
чних)  

План лекції 
Тема і план лаборатор-
ної роботи, практичного 

заняття 

Л
іт
ер
а 
ту
ра

 в
 с
пи
ск
у 

Модуль I. Дидактика математики і теорія розвивального  
навчання 

 
 

1. Методика 
навчання 
математики 
як наука і 
навчальна 
дисципліна 

(2/4/–).  

1. Методика на-
вчання математики як 
частина дидактики: 
становлення, розвиток, 
предмет вивчення. 
2. Цілі, завдання та 
структура методики 
навчання математики 
як навчальної дисцип-
ліни.  
3. Методична сис-
тема навчання матема-
тики: системний 
(структурно-
дидактичний і струк-
турно-математичний) 
аналіз.  
4. Система методи-
чної підготовки вчите-
лів математики в педа-
гогічному вузі. 
5. Проблеми мето-
дики навчання матема-

Лабораторні роботи 
1. Структурно-
математичний аналіз 
шкільних програм з ма-
тематики з погляду роз-
витку змістових ліній. 
1.1. Побудова числових 
систем, алгебричні опе-
рації та їх властивості.  
1.2. Вирази та способи 
їх перетворень. 
1.3. Поняття „функція”. 
Основні відношення та 
дії над функціями. Влас-
тивості функцій та спо-
соби їх введення (задан-
ня). 
1.4. Рівняння та нерівно-
сті.  
1.5. Геометричні фігури 
та їх властивості. 
1.6. Геометричні побу-
дови.  

8, 
12, 
19, 
20, 
21, 
27, 
28, 
31, 
34, 
36, 
44, 
45, 
53, 
54, 
69, 
70. 
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тики в загальноосвіт-
ніх навчальних закла-
дах. 

 

1.7. Перетворення гео-
метричних фігур.  
1.8. Координати та век-
тори на площині та в про-
сторі.  
1.9. Геометричні вели-
чин (довжина, градусна 
міра, площа, об’єм), їх 
вимірювання та обчис-
лення.  

 
2. Концепція 
розвиваль-
ного на-
вчання  
(4/–/4). 

1. Система розвива-
льного навчання: рет-
роспективний аналіз. 
2. Методологічні 
засади і принципи сис-
теми розвивального 
навчання та шляхи їх 
реалізації в основній і 
старшій школі.  
3. Навчання мате-
матики в контексті си-
стемного, комплексно-
го, діяльнісного, осо-
бистісно орієнтованого 
підходів у розвитку 
особистості.  
4. Концепція навча-
льної діяльності та 
особливості її впрова-
дження в системі сере-
дньої математичної 
освіти.  
5. Дидактичні прин-
ципи побудови навча-
льних предметів у роз-
вивальному навчанні. 
6. Розвивальне на-
вчання математики: 
реалізація задачного 

Практичні заняття  
1. Організація навчальної 
діяльності учнів у проце-
сі вивчення математики: 
постановка та 
розв’язування навчаль-
них задач, метод навча-
льного моделювання.  
1.1. Побудова числових 
систем. Вивчення мно-
жини дійсних чисел у си-
стемі розвивального на-
вчання: величина – мірка 
– число (як відношення 
величин).  
1.2. Алгебричні, транс-
цендентні вирази та дії 
над ними. 
1.3. Класи елементарних 
функцій та їх властивос-
ті. 
1.4. Основні типи рів-
нянь, нерівностей і сис-
тем, способи (методи) їх 
розв’язування. 
1.5. Дедуктивний спосіб 
вивчення геометричних 
фігур. 
1.6. Дедуктивно-

2, 
4, 
5, 

15, 
16, 
17, 
18, 
22, 
23, 
50, 
60, 
61, 
64, 
71.  
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підходу. 
7. Аналіз методич-
них концепцій розви-
вального навчання та 
розвитку творчості в 
процесі вивчення ма-
тематики. 

 

конструктивний підхід до 
вивчення геометричних 
побудов. Методи 
розв’язування задач на 
побудову.  
1.7. Геометричні пере-
творення площини: рухи 
та подібність. Інваріанти 
геометричних перетво-
рень. Розв’язування задач 
методами геометричних 
перетворень  
1.8. Декартова модель 
геометрії. Розв’язування 
задач векторним і коор-
динатним методами.  
1.9. Аксіоматичний ме-
тод вивчення геометрич-
них величин.  

 
3. Організа-
ція навчаль-
ної діяльно-
сті школя-
рів. Розви-
вально-
задачний 
метод на-
вчання ма-
тематики 
(2/2/–). 

1. Навчання математи-
ки в контексті сучасної 
концепції розвитку 
освіти в Україні.  
2. Державний освітній 
стандарт з математики: 
основні компоненти та 
функції.  
3. Психолого-
педагогічні умови реа-
лізації парадигми роз-
вивальної освіти та 
розвивального навчан-
ня математики. 
4. Розвивально-
задачний метод на-
вчання математики: 
етапність, система за-
дач, логічна основа 
(спосіб мислення). 

Лабораторна робота 
1. Розвивально-
задачний метод навчання 
математики (на прикладі 
вивчення тем алгебри, 
геометрії).  
1.1. Етап вимушеного 
успіху та проблемної за-
дачної ситуації. 
1.2. Етап постановки та 
розв’язування конкретної 
практичної (прикладної) 
задачі: визначення спо-
собу дій. 
1.3. Етап постановки та 
розв’язування навчальної 
задачі: конструювання 
узагальненого способу 
дій.  
1.4. Етап реалізації по-

3, 
4, 

11, 
22, 
23, 
31, 
34, 
36, 
50, 
64, 
66, 
69, 
75, 
76, 
78.  
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5. Реалізація узагаль-
неної навчальної мо-
делі вміння–знання–
навички в рамках роз-
вивально-задачного 
методу навчання ма-
тематики.  
6. Проблема форму-
вання системності 
знань учнів: реалізація 
внутрішньопредмет-
них і міжпредметних 
зв’язків у курсі мате-
матики середньої шко-
ли.  

будованої навчальної мо-
делі (сходження від абст-
рактного до конкретно-
го): створення та 
розв’язування частинних 
задач. 
1.5. Етап рефлексії за-
своєного способу навча-
льного пізнання, поста-
новки задачі вищого рів-
ня змістового теоретич-
ного узагальнення.  

 
4. Організа-
ція навчаль-

но-
професійної 
діяльності. 
Розвивально-
задачний ме-
тод навчання 
методики ма-
тематики 

(2/2/2). 

1. Методична підгото-
вка майбутніх учителів 
математики в контекс-
ті сучасної концепції 
розвитку освіти. 
2. Освітньо-
професійна характери-
стика фахівця.  
3. Модель концепції 
навчально-професійної 
діяльності в розвива-
льній освіті.  
3.1. Потребово-
мотиваційний і цільо-
вий компоненти в 
структурі навчально-
професійної діяльнос-
ті.  
3.2. Структура системи 
навчально-
професійних задач.  
3.3. Структурно-
математичний аналіз 
як системний підхід до 

Лабораторна робота 
1. Розвивально-
задачний метод навчання 
методики математики (на 
прикладі вивчення тем 
алгебри, геометрії). 
1.1. Розв’язування мето-
дичних задач у рамках 
визначеного способу дій. 
Створення проблемної 
задачної ситуації методи-
чного змісту.  
1.2. Постановка та 
розв’язування методичної 
задачі: визначення спо-
собу методичних дій.  
1.3. Постановка та 
розв’язування навчально-
методичної задачі: конс-
труювання узагальненого 
способу методичних дій.  
1.4. Реалізація побудо-
ваної навчально-
методичної моделі: ство-

4, 
11, 
13, 
18, 
23, 
25, 
27, 
34, 
43, 
44, 
60, 
61, 
63, 
64, 
69, 
70, 
75. 
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вивчення змісту на-
вчального матеріалу з 
математики.  
3.4. Структурно-
дидактичний аналіз як 
реалізація системного 
підходу до процесу на-
вчання.  
3.5. Конструювання 
навчально-
теоретичних моделей 
способів розв’язування 
навчально-
професійних задач.  
3.6. Рефлексивний 
компонент навчально-
професійної діяльнос-
ті: самоаналіз, самоко-
нтроль і самооцінка. 
4. Розвивально-
задачний метод на-
вчання методики ма-
тематики: етапність; 
система задач; навча-
льно-дидактичне мо-
делювання; проекту-
вання навчальної й пе-
дагогічної діяльності; 
логічна основа (спосіб 
мислення).  

рення та розв’язування 
частинних методичних 
задач.  
1.5. Рефлексія засвоєно-
го способу навчально-
професійного пізнання 
(самоаналіз, самооцінка і 
самоконтроль). Постано-
вка навчально-
теоретичної задачі.  

 
Практичне заняття 

1. Структурно-
дидактичний аналіз осно-
вних змістових ліній 
шкільного курсу матема-
тики. 
1.1. Числа та дії над ни-
ми. 
1.2. Функції. 
1.3. Рівняння та нерівно-
сті.  
1.4. Геометричні фігури 
та їхні властивості. 
1.5. Геометричні вели-
чин, їх вимірювання та 
обчислення. 

Модуль II. Математичні поняття, теореми і задачі 
 

5. Формуван
ня математи-
чних понять: 
задачний 
підхід до 
проблеми 

генезису тео-

1. Поняття як форма 
мислення. Обсяг та 
зміст поняття, знаково-
символьні інтерпрета-
ції.  
2. Змістові абстрак-
ції та узагальнення як 
основа формування те-

Лабораторна робота  
1. Структурно-
математичний аналіз тео-
ретичних понять шкіль-
ного курсу математики. 
Постановка основної на-
вчальної задачі.  
1.1. Види математичних 

7, 
15, 
34, 
35, 
36, 
38, 
39, 
40, 
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ретичних 
знань 

(2/2/2). 

оретичного поняття.  
3. Види математич-
них понять у шкільно-
му курсі математики, 
їх систематизація та 
класифікація.  
4. Організація на-
вчальної діяльності 
школярів у процесі 
формування математи-
чних понять.  
4.1. Створення про-
блемної задачної ситу-
ації, розв’язання якої 
передбачає введення 
нового поняття. 
4.2. Постановка та 
розв’язування практи-
чної, прикладної (ба-
зової) задачі: знахо-
дження генетично ви-
хідного відношення, 
побудова математич-
ної моделі.  
4.3. Конструювання 
навчальної моделі 
(способу дій), що до-
зволяє ввести теорети-
чне поняття. Знаково-
символьна інтерпрета-
ція поняття.  
4.4. Побудова узагаль-
неної схеми (ієрархії 
дій) застосування тео-
ретичного поняття в 
задачних ситуаціях.  
4.5. Складання систе-
ми задач на застосу-
вання математичного 

понять: первісні, означу-
вані, що вводяться опи-
сово.  
1.2. Означення матема-
тичних об’єктів та види 
означень: через форму-
лювання характеристич-
ної властивості, запере-
чувальні, конструктивні.  
1.3. Формування озна-
чень математичних по-
нять: основна навчальна 
задача.  
1.4. Навчальні дії, що 
виконуються в процесі 
формування математич-
них понять.  
 

Практичне заняття  
1. Формування теоретич-
них  понять у школярів 
під час вивчення тем шкі-
льної математики. 
1.1. Раціональні числа та 
дії над ними.  
1.2. Нерівності. 
1.3. Квадратні корені. Ір-
раціональні числа.  
1.4. Коло і круг. Геомет-
ричні побудови.  
1.5. Декартові координати 
на площині.  
2. Реалізація розвиваль-
но-задачного методу на-
вчання методики матема-
тики в процесі форму-
вання в учнів математич-
них понять.  

 

41, 
42, 
67, 
68, 
71, 
74. 
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поняття. Реалізація по-
будованої навчальної 
моделі в процесі 
розв’язування частин-
них задач. 
4.6. Змістові аналіз, 
контроль та оцінка за-
своєного способу дій. 
Постановка задачі ви-
щого рівня узагаль-
нення на застосування 
введеного поняття.  

 

 
6. Теореми. 
Навчання 
школярів 
способам і 
методам до-
ведення  
(2/2/2). 

1. Поняття „теорема”, 
види теорем. Навчання 
учнів методам дове-
дення як дидактична 
проблема. 
2. Теореми, що є необ-
хідними умовами, до-
статніми умовами, не-
обхідними і достатні-
ми умовами (критерія-
ми).  
3. Процес доведення 
теорем: етапність, за-
стосування змістово-
теоретичних дій. 
4. Навчальне моделю-
вання методів дове-
дення в шкільному ку-
рсі математики.  
5. Навчання учнів ме-
тодам доведення: реа-
лізація розвивально-
задачного методу на-
вчання математики.  
 
 
 

Лабораторна робота  
1. Структурно-
математичний аналіз тео-
рем шкільного курсу ма-
тематики та методи їх 
доведення. 
1.1. Поняття „тверджен-
ня” і „теорема”. 
1.2. Структура та види 
теорем (на прикладі тео-
рем арифметики, алгебри, 
геометрії). 
1.3. Навчальні дії, що 
виконуються в процесі 
доведення та застосуван-
ня теорем. 
1.4. Методи доведення 
теорем в основній школі.  

 
Практичне заняття 

1. Організація навча-
льної діяльності школярів 
у процесі вивчення мето-
дів доведення.  
1.1. Загально-логічні ме-
тоди доведення: аналіти-
чний, синтетичний, ана-

3, 
34, 
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літико-синтетичний, від 
супротивного. 
1.2. Методи геометрич-
них перетворень: рухів, 
подібності. 
1.3. Алгебричний метод 
(координатний, вектор-
ний). 
2. Реалізація розвиваль-
но-задачного методу на-
вчання методики матема-
тики в процесі вивчення 
методів доведення. 

 

 
7. Задачі в 
курсі мате-
матики осно-
вної школи  

(2/2/–).  

1. Поняття „задача”. 
Функції задач у на-
вчанні математики. 
Навчання учнів спосо-
бам та методам 
розв’язування задач як 
дидактична проблема.  
2. Види математич-
них задач. Аналіз зміс-
тових ліній шкільного 
курсу математики в 
контексті структури 
системи задач. 
3. Процес 
розв’язування задач: 
етапність, застосуван-
ня змістово-
теоретичних дій.  
4. Навчальне моде-
лювання способів та 
методів розв’язування 
задач у шкільному ку-
рсі математики.  

Лабораторна роботи  
1. Структурно-
математичний аналіз ос-
новних типів задач шкі-
льного курсу математики.  
1.1. Структура та види 
задач. Теоретичні, прак-
тичні, прикладні задачі.  
1.2. Способи та методи 
розв’язування задач (на 
прикладі всіх змістових 
ліній основної школи). 
1.3. Базові задачі в курсі 
математики основної 
школи.  
1.4. Метод математич-
ного моделювання: на-
вчальна модель і її реалі-
зація в процесі 
розв’язування приклад-
них задач методом рів-
нянь і нерівностей.   

3, 
4, 
6, 
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8. Організа-
ція навчаль-
ної діяльнос-
ті школярів у 
процесі зна-
ходження 
способів та 
методів 

розв’язуван-
ня задач 
(4/–/4). 

1. Реалізація навча-
льно-теоретичної мо-
делі розвивально-
задачного методу на-
вчання математики:  
1.1. Розв’язування за-
дач  у рамках сформо-
ваного способу дій 
(ситуація успіху). 
Створення проблемної 
задачної ситуації. 
1.2. Постановка та 
розв’язування практи-
чної (прикладної) за-
дачі: застосування ме-
тоду математичне мо-
делювання, знахо-
дження способу 
розв’язування. 
1.3. Постановка та 
розв’язування навча-
льної задачі: навчаль-
ного моделювання 
(побудова узагальне-
ного способу дій). 
1.4. Конструювання 
та розв’язування сис-
теми частинних задач: 
сходження від абстра-
ктного до конкретного 
(формування вмінь і 
навичок). 
1.5. Рефлексія вико-
наної навчальної дія-
льності (змістова оцін-
ка та контроль). По-
становка задачі вищо-
го рівня узагальнення, 
застосування узагаль-

Практичні заняття 
1. Організація навча-
льної діяльності учнів у 
процесі вивчення методів 
розв’язування задач.  
1.1. Загально-логічні ме-
тоди розв’язування: ана-
літичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний.  
1.2. Метод рівнянь. 
1.3. Методи геометрич-
них перетворень: рухів, 
подібності.  
1.4. Метод геометрич-
них місць точок.  
1.5. Алгебричний метод 
(векторний, координат-
ний).  
2. Реалізація розвива-
льно-задачного методу 
навчання дидактики ма-
тематики в процесі ви-
вчення методів 
розв’язування задач.  

33, 
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неного способу дій в 
інших задачних ситуа-
ціях.  

Модуль III. Компоненти методичної системи: засоби та форми  
навчання математики 

9. Дидактич-
не забезпе-
чення проце-
су навчання 
математики 

(2/2/–). 

1. Підручник як ос-
нова єдиного комплек-
су засобів навчання. 
Роль, місце та функції 
підручника в системі 
розвивальної освіти. 
2. Дидактичні вимо-
ги до підручника ма-
тематики. Базові під-
ручники з математики 
для основної та стар-
шої школи.  
3. Дидактичні мате-
ріали, довідкова літе-
ратури та методика їх 
використання на уро-
ках математики.  
4. Навчальне облад-
нання з математики та 
методика його викори-
стання.  
 

Лабораторні роботи 
1. Структурно-
математичний аналіз під-
ручників і збірників задач 
з математики. 
1.1. Підручники з мате-
матики для основної 
школи (класів з поглиб-
леним вивченням мате-
матики та гуманітарного 
профілю). 
1.2. Збірники задач з ма-
тематики.  
2. Дидактичне забезпе-
чення та навчальне облад-
нання уроків математики.  
2.1. Дидактичні матеріа-
ли з математики та мето-
дика їх використання. 
2.2. Довідкова матема-
тична література: роль, 
місце та функції в проце-
сі організації навчальної 
діяльності школярів.  
2.3. Засоби наочності та 
дидактичного моделю-
вання з математики.  
2.4. Технологія виготов-
лення елементів навча-
льного обладнання з ма-
тематики. 
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10. Інформа-
ційно-

комунікацій-
ні технології 
навчання ма-
тематики. 
Контроль та 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 
учнів з мате-
матики 
(2/2/2). 

1. Інформаційно-
комунікаційні техно-
логії навчання: зміст, 
роль, місце та функції.  
2. Концептуальні 
засади методики і тех-
нології використання 
ІКТ в системі розвива-
льного навчання.  
3. Організація на-
вчальної діяльності 
школярів у процесі ви-
користання педагогіч-
них програмних засо-
бів (ППЗ): реалізація 
задачного підходу.  
4. Метод проектів. 
Методика використан-
ня методу проектів із 
застосуванням ІКТ. 
5. Способи контро-
лю та критерії оціню-
вання знань і вмінь уч-
нів з математики.  

Лабораторна робота 
1. Комп’ютер на уроках 
математики.  
1.1. Програма Advanced 
Grapher.  
1.2. Програма „GRAN”.  

  
Практичне заняття 

1. Методика використан-
ня ППЗ у процесі на-
вчання учнів математики. 
1.1. Узагальнена схема 
навчально-методичних 
дій у процесі навчання 
математики з 
комп’ютерною підтрим-
кою.   
1.2. Реалізація навчально-
методичної моделі (на 
прикладі використання 
ППЗ „GRAN”). 
1.2.1. Розв’язування сис-
тем рівнянь другого сте-
пеня з двома змінними.  
1.2.2. Системи лінійних 
нерівностей з однією 
змінною. 
1.2.3. Геометричні місця 
точок площини. Метод 
геометричних місць то-
чок.  
2. Презентація навчаль-
них проектів:  
2.1. Числові системи.  
2.2. Геометричні пере-
творення. 

24, 
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53, 
54, 
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11. Урок ма-
тематики 
(2/4/–). 

1. Урок як основна 
колективна форма ор-
ганізації навчальної ді-

Лабораторні роботи 
1. Підготовка вчителя до 
уроку математики.  

11, 
34, 
36, 
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яльності школярів в 
умовах класно-урочної 
системи.  
2. Класифікації, ос-
новні дидактичні хара-
ктеристики, структура, 
етапи уроків з матема-
тики.  
3. Структурно-
дидактичний аналіз 
уроків згідно класифі-
кації К.Д. Ушинського.  
4. Планування та 
проектування педаго-
гічної діяльності вчи-
теля на уроці матема-
тики як системи на-
вчальних, методичних, 
виховних задач.  
 

1.1 Структурно-
математичний аналіз про-
грамного матеріалу. 
1.2 Структурно-
дидактичний аналіз уро-
ку. Типологія уроків.  
1.3 Основні етапи уро-
ків у залежності від їх 
типів.  
1.4 Конспект уроку – 
дидактична модель уро-
ку. Складання розгорну-
того план-конспекту уро-
ку з математики.  
2. Урок математики в 5-6 
класах: структурно-
дидактичний аналіз.  
3. Урок алгебри (геомет-
рії) в 7-9 класах: структу-
рно-дидактичний аналіз. 
4. Урок математики в 5-6 
класах (система 
Д.Б. Ельконіна – 
В.В. Давидова). 

53, 
54, 
69, 
71, 
74.  

 
12. Організа-
ція самостій-
ної роботи 
школярів. 
Лекційно-
семінарська 
система на-
вчання мате-
матики 
(2/–/2).  

1. Самостійна робо-
та як засіб формування 
суб’єкта учіння. 
2. Організація само-
стійної роботи школя-
рів на третьому і чет-
вертому етапах розви-
вально-задачного ме-
тоду навчання матема-
тики. 
3. Лекційно-
семінарська система в 
контексті концепції 
розвивального навчан-
ня.  

Практичне заняття  
1. Самостійна робота 
учнів з математики.  
1.1. Навчання школярів 
роботі з підручником, по-
сібником, довідковою лі-
тературою під час ви-
вчення теоретичного ма-
теріалу.  
1.2. Організація процесу 
учіння школярів під час 
виконання самостійних 
(домашніх) робіт навча-
льного та контролюючо-
го характеру. 

2, 
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4. Особливості ор-
ганізації та управляння 
навчальною діяльніс-
тю школярів в умовах 
лекційно-практичної 
системи навчання.  

1.3. Управління само-
стійною роботою школя-
рів на третьому і четвер-
тому етапі розвивально-
задачного методу на-
вчання математики (на 
прикладі вивчення тем 
алгебри, геометрії).  
1.4. Структурно-
дидактичний аналіз ме-
тоду проектів у системі 
шкільної математичної 
освіти.  

 
 

13. Навчання 
математики у 
класах фі-
зико-

математич-
ного профі-
лю, школах 
нового типу. 
Позакласна 
робота і фа-
культативи з 
математики 

(2/–/2).  

1. Особливості ор-
ганізації та управління 
навчальною діяльніс-
тю учнів у спеціалізо-
ваних школах фізико-
математичного профі-
лю та класах з поглиб-
леним вивченням ма-
тематики. 
2. Специфіка на-
вчання математики в 
професійних навчаль-
но-виховних і середніх 
навчальних закладах 
нового типу.  
3. Структурно-
дидактичний аналіз 
форм позакласної ро-
боти з математики.  
4. Факультативні 
курси з математики: 
організація, методика 
проведення, управлін-
ня навчально-
пізнавальною діяльніс-
тю школярів.  

Практичне заняття 
1. Організація позаклас-
ної роботи та факульта-
тивних занять з матема-
тики. 
1.1. Форми позакласної 
роботи з математики та їх 
структурно-дидактичний 
аналіз. 
1.2. Методика прове-
дення математичних гур-
тків, математичних вечо-
рів, тижнів математики, 
шкільних математичних 
олімпіад і наукових кон-
ференцій. 
1.3. Методична розробка 
та проведення позаклас-
ного заходу з математи-
ки. 
1.4. Структурно-
дидактичний аналіз про-
грам факультативів з ма-
тематики. Методика ор-
ганізації та проведення 
факультативних курсів з 

9, 
34, 
36, 
53, 
54, 
57, 
59, 
62, 
69, 
74, 
80.  
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5. Мала академія 
наук – науково-
практична лабораторія 
вчителя математики. 
Методика роботи вчи-
теля із здібними та об-
дарованими з матема-
тики учнями.  

математики. 
1.5. Організація навча-
льно-дослідницької дія-
льності учнів з математи-
ки в системі Малої ака-
демії наук. 

Модуль IV. Навчально-науковий і науковий способи пізнання в 
дидактиці математики. Навчання математики в 5-6 класах 

 
 
 

14. Навчаль-
но-

теоретичні 
задачі дидак-
тики матема-
тики. Теоре-

тико-
моделюючий 
спосіб на-
вчально-
наукового 
пізнання 
(2/2/2). 

1 Поняття „теоретич-
на”, „практична”, 
„прикладна” задачі з 
позицій діяльнісного 
підходу.  
2. Навчально-теоре-
тичні задачі та конс-
труювання узагальне-
ного способу дій у 
процесі їх 
розв’язування.  
3. Теоретико-моделю-
ючий спосіб навчаль-
но-наукового пізнання: 
реалізація системи за-
гальнонаукових теоре-
тичних методів дослі-
дження.  
4. Постановка та 
розв’язування навча-
льно-теоретичних за-
дач у процесі вивчення 
основних змістових 
ліній шкільного курсу 
математики.  

Лабораторна робота 
1. Теоретико-
моделюючий спосіб на-
вчально-наукового пі-
знання дидактики мате-
матики.  
1.1. Історичний і логіч-
ний методи дослідження, 
принцип єдності історич-
ного та логічного в мето-
диці навчання математи-
ки.  
1.2. Навчання математи-
ки в основній школі: ви-
користання аксіоматич-
ного та системного мето-
дів теоретичного дослі-
дження.  
1.3. Застосування мето-
дів теоретичного моде-
лювання та сходження 
від абстрактного до кон-
кретного на внутрішньо-
математичному та внут-
рішньо-дидактичному рі-
внях.  
1.4. Способи рефлексії 
навчально-дослідницької 

6, 
11, 
13, 
15, 
44, 
56, 
61, 
63, 
66, 
70, 
72, 
74.  
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діяльності за результата-
ми розв’язування навча-
льно-теоретичних задач. 

 
Практичне заняття  

1. Застосування теоре-
тико-моделюючого спо-
собу навчально-
наукового пізнання в 
процесі розв’язування 
навчально-теоретичних 
задач із дидактики мате-
матики.  
1.1 Рівняння та нерівно-
сті.  

1.2 Функції.  
1.3 Геометричні вели-
чини. 

1.4  Геометричні пере-
творення площини: 
рухи та подібність. 

 
 

15. Науково-
дослідницька  
робота з тео-
рії і методи-
ки навчання 
математики. 
Організація 
досліджень у 
рамках кур-
сових і дип-
ломних робіт 

(4/–/2). 

1. Наука як вища фор-
ма суспільної свідомо-
сті та   процес пізнання 
закономірностей 
об’єктивного світу.  
2. Методологія та ме-
тоди наукового дослі-
дження. 
3. Підготовчі етапи ор-
ганізації наукових до-
сліджень із теорії та 
методики навчання 
математики. 
4. Науковий спосіб пі-
знання в дидактиці ма-
тематики: етапність, 
зміст, структура, сис-
тема дій, спосіб мис-

Практичне заняття 
1. Науково-дослідна 
діяльність з теорії та ме-
тодики навчання матема-
тики.  
1.1. Предмет і зміст науки 
як вищої сфери діяльнос-
ті людини. Етапи науко-
вих досліджень. 
1.2. Науково-дослідна ді-
яльність студентів. Вимо-
ги до виконання курсо-
вих, дипломних і магіс-
терських робіт із методи-
ки навчання математики. 
1.3. Науково-дослідні за-
дачі з теорії та методики 
навчання математики. 

14, 
26, 
44, 
56, 
70, 
72, 
79.  
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лення. 
5. Науково-
дослідницькі задачі з 
дидактики математики, 
що ставляться в рам-
ках концепції розвива-
льного навчання.  
6. Курсові і дипломні 
роботи як навчально-
наукові дослідження: 
структура, зміст, етап-
ність, узагальнений 
спосіб навчально-
дослідницьких дій.  
7 Магістерські квалі-
фікаційні роботи як 
науково-дослідницькі 
праці: структура, зміст, 
етапність досліджень, 
система науково-
дослідницьких дій, ап-
робація.  

Дослідницькі дії та етапи 
педагогічного дослі-
дження. 
1.4. Змістовий аналіз ав-
торефератів кандидатсь-
ких дисертацій із спеціа-
льності „теорія і методи-
ка навчання математики”.  
1.5. Проектування змісту 
та структури розв’язання 
науково-дослідних задач 
з методики навчання ма-
тематики.  

16. Методи-
ка навчання 
математики 
в 5-6 класах 
(програма 
розвиваль-
ного на-
вчання)  
(–/4/–). 

 

Лабораторні роботи.  
1. Побудова системи дійсних чисел.  
1.1. Обґрунтування логіки формування поняття 
натурального (цілого невід’ємного) числа і прак-
тичної дії, що лежить в основі поняття числа як 
відношення величин. 
1.2. Розв’язування конкретно-практичної задачі 
на вимірювання, коли вибрана мірка не вклада-
ється у величині ціле число разів. Формування 
поняття звичайного дробу та мішаного числа. 
Трактування цілої частини, знаменника і чисель-
ника дробової частини мішаного числа.  
1.3. Визначення місця дробових чисел на число-
вій прямій. Порівняння звичайних дробів за до-
помогою числової прямої.  
1.4. Порівняння звичайних дробів у знаковій фо-
рмі (без числової прямої). Основна властивість 

1, 
2, 

23, 
37, 
50, 
60, 
63, 
64, 
71. 
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дробу. НСК і НСД двох натуральних чисел.  
1.5. Додавання і віднімання дробів за допомогою 
числових прямих (двох лінійок). 
1.6. Конструювання способу додавання і відні-
мання дробів у знаковій формі (без числової пря-
мої). 
1.7. Множення і ділення дробів за допомогою чи-
слових прямих.  
1.8. Конструювання способу множення і ділення 
звичайних дробів  у знаковій формі.  
1.9. Поняття ірраціонального числа як результат 
розв’язування задачі про вимірювання (знахо-
дження відношення величин).  
1.10. Напрямлена величина та її вимірюван-
ня. Додатні та від’ємні числа.  
 2. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі побудови системи дійсних 
чисел (за результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання методики математи-
ки). 

17. Методи-
ка вивчення 
раціональ-
них чисел 
(нова про-
грама 12-
річної шко-

ли) 
(–/–/4). 

 

Практичні заняття. 
1. Систематизація, узагальнення і розширення 
відомостей про натуральні числа.  
1.1. Структурно-дидактичний аналіз теми.  
1.2. Поняття про натуральне число. Читання і за-
пис багатоцифрових чисел. 

1.3. Дії над натуральними числами. 
1.4. Подільність натуральних чисел.  
1.5. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі систематизації, узагаль-
нення і розширення множини відомостей про 
множину натуральних чисел: (за результатами 
реалізації розвивально-задачного методу на-
вчання методики математики). 

2. Звичайні дроби. 
2.1. Загальна схема вивчення числових множин. 
Структурно-дидактичний аналіз теми.  
2.2. Введення поняття дробу. Перетворення дро-
бів.  

6, 
11, 
34, 
36, 
37, 
53, 
54, 
69, 
71, 
72, 
74, 
77.  
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2.3. Дії над звичайними дробами.  
2.4. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення звичайних дробів 
(за результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання методики математи-
ки). 
3. Десяткові дроби і проценти.  
3.1. Структурно-дидактичний аналіз теми. 
3.2.  Введення поняття десяткового дробу. 
3.3. Вивчення дій над десятковими дробами. 
3.4. Проценти. Три основні задачі на проценти.  
3.5. Рефлексія виконаної навчально-методичної ї 
діяльності в процесі вивчення десяткових дро-
бів і процентів (за результатами реалізації роз-
вивально-задачного методу навчання дидакти-
ки математики).  

4. Додатні і від’ємні числа.  
4.1. Структурно-дидактичний аналіз теми.  
4.2. Введення поняття від’ємного числа. 
4.3. Дії над додатними та від’ємними числами.  
4.4. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення додатних і 
від’ємних чисел (за результатами реалізації 
розвивально-задачного методу навчання мето-
дики математики). 

18. Презен-
тація і тео-
ретичний 
аналіз прое-
кту „На-
вчання ма-
тематики в 
5-6 класах”  

(–/–/2). 

Проект „Навчання математики в 5-6 класах”. 

1, 2, 3, 
4, 6, 

24, 25, 
34, 36, 
38, 39, 
40, 41, 
42, 50, 
52, 72, 
74, 69, 

70.  
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Модуль V. Навчання алгебри в основній школі 

19. Розвиток 
поняття про 
число в ос-
новній шко-

лі 
(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  
2. Формування понять раціонального, ірраціо-
нального та дійсного числа. Геометрична інтер-
претація множини дійсних чисел.  
3. Навчання наближеним обчисленням. 
4. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення множини дійсних 
чисел і наближених обчислень (за результатами 
реалізації розвивально-задачного методу навчан-
ня методики математики). 

6, 
31, 
34, 
36, 
38, 
39, 
53, 
54, 
67, 
69, 
71, 
72.  

20. Методи-
ка вивчення 
алгебричних 
рівнянь, не-
рівностей і 
їх систем  
(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  
2. Формування провідних понять лінії рівняння 
та нерівності.  
3. Вивчення способів та методів розв’язування 
алгебричних рівнянь і їх систем. 
4. Навчання учнів способам та методам 
розв’язування алгебричних нерівностей з однією 
змінною.  
5. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення додатних і 
від’ємних чисел (за результатами реалізації роз-
вивально-задачного методу навчання методики 
математики). 

6, 9, 
11, 
24, 
34, 
35, 
36, 
53, 
54, 
64, 
66, 
69, 
71, 
74.  

21. Методи-
ка вивчення 
функцій у 
шкільному 
курсі алгеб-

ри 
(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу. 
2. Формування поняття функції.  
3. Загальна методична схема вивчення функцій: 
інтерпретація розвивально-задачного методу на-
вчання математики.  
4. Реалізація загальної методичної схеми до 
окремих видів функцій: 

0a,cbxaxy,
x
kyb,kxy 2 ≠++==+= .  

6, 7, 
9, 

11, 
34, 
35, 
36, 
53, 
54, 
59, 
67, 
69, 
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5. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення функцій (за резуль-
татами реалізації розвивально-задачного методу 
навчання методики математики). 

71, 
72.  

22. Методи-
ка вивчення 
раціональ-
них і ірраці-
ональних 
виразів 
(–/2/–). 

 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу. 
2. Формування провідних понять теми.  
3. Вивчення формул скороченого множення.  
4. Тотожні перетворення раціональних і ірраці-
ональних виразів. 
5. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення раціональних і ір-
раціональних виразів (за результатами реалізації 
розвивально-задачного методу навчання методики 
математики).  

6, 
7, 
9, 

11, 
34, 
35, 
36, 
53, 
54, 
59, 
67, 
69, 
71, 
72. 

23. Методи-
ка навчання 
початкам 
теорії ймо-
вірностей та 
елементам 
статистики. 
Державна 
підсумкова 
атестація з 
алгебри 
(–/4/–). 

Лабораторні роботи. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу. 
2. Формування основних понять теми.  
3. Навчання знаходження імовірностей випад-
кових подій.  
4. Вивчення статистичних даних: подання у ви-
гляді таблиць, діаграм, графіків; знаходження се-
редніх значень.  
5. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення початків теорії 
ймовірностей та елементів математичної статис-
тики (за результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання методики математи-
ки). 
6. Зміст і структура завдань державної підсум-
кової атестації з алгебри.  

6,2
1, 
31, 
34, 
35, 
36, 
35, 
38, 
39, 
53, 
54, 
69, 
72.  
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24. Презента
ція і теоре-
тичний ана-
ліз проекту 
„Навчання 
алгебри в 
основній 
школі” 
(–/–/2). 

Проект „Навчання алгебри в основній школі”. 

1, 
2, 
3, 
4, 
6, 

24, 
25, 
34, 
36, 
40, 
41, 
42, 
50, 
72, 
74, 
69, 
70. 

Модуль VI. Навчання геометрії в основній школі 

25. Методи-
ка вивчення 
трикутників 
у курсі пла-
німетрії 
(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  
2. Формування основних понять теми.  
3. Вивчення ознак рівності та подібності трику-
тників.  
4. Теореми косинусів і синусів. Навчання 
розв’язування трикутників.  
5. Способи обчислення площ трикутників. 
Розв’язування планіметричних задач методом 
площ.  
6. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі вивчення трикутників у курсі 
планіметрії (за результатами реалізації розвиваль-
но-задачного методу навчання методики матема-
тики). 

6, 
31, 
34, 
36, 
46, 
51, 
53, 
54, 
64, 
69, 
71, 
73, 
74.  

26. Методи-
ка вивчення 
геометрич-
них пере-
творень 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  
2. Формування понять перетворення руху (його 
видів), перетворення подібності (гомотетії). 

6, 
7, 

33, 
34, 
36, 
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площини 
(–/2/–). 

 

3. Навчання методам геометричних перетво-
рень площини.  
4. Рефлексія виконаної навчально-методичної 
діяльності в процесі навчання методам геометри-
чних перетворень площини (за результатами реа-
лізації розвивально-задачного методу навчання 
методики математики). 

46, 
51, 
53, 
54, 
65, 
69, 
71, 
74.  

27. Методи-
ка навчання 
декартовим 
координа-
там і векто-
рам на пло-
щині 

(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  

2. Формування основних понять теми.  
3. Вивчення основних теорем векторної алгебри 
шкільного курсу планіметрії.  

4. Навчання векторному і координатному мето-
дам розв’язування планіметричних задач.  

5. Рефлексія виконаної навчально-методичної ді-
яльності в процесі навчання декартовим коор-
динатам і векторам на площині (за результата-
ми реалізації розвивально-задачного методу 
навчання методики математики). 

6, 
7, 
33, 
34, 
36, 
38, 
39, 
46, 
48, 
51, 
53, 
54, 
69, 
71, 
73. 

28. Методи-
ка вивчення 
геометрич-
них величин 
у курсі пла-
німетрії 
(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  

2. Формування понять довжини відрізка, величи-
ни кута, площі.  

3. Навчання способам вимірювання та обчислен-
ня геометричних величин курсу планіметрії.  

4. Рефлексія виконаної навчально-методичної ді-
яльності в процесі вивчення геометричних ве-
личин (за результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання методики матема-
тики). 

6, 
7, 
9, 

34, 
35, 
36, 
53, 
54, 
67, 
69, 
71, 
72, 
74, 
77. 
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29. Методи-
ка навчання 
побудовам 
на площині 

(–/2/–). 

Лабораторна робота. 
1. Структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу.  

2. Постановка задачі на побудову. Дії над відріз-
ками. Вивчення основних побудов на площині.  

3. Розв’язування задач на побудову: етапи, роль 
аналізу та доведення.  

4. Навчання методам розв’язування задач на по-
будову. 

5. Рефлексія виконаної навчально-методичної ді-
яльності в процесі навчання планіметричним 
побудовам (за результатами реалізації розвива-
льно-задачного методу навчання методики ма-
тематики). 

6, 
9, 

33, 
34, 
36, 
46, 
51, 
53, 
54, 
64, 
65, 
69, 
71.  

30. Презен-
тація і тео-
ретичний 
аналіз прое-
кту „На-
вчання гео-
метрії в ос-
новній шко-

лі” 
(–/–/2). 

Проект „Навчання геометрії в основній школі”. 

3, 
4, 
6, 

24, 
25, 
34, 
36, 
40, 
41, 
42, 
50, 
72, 
74, 
69, 
70. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

 
 

Тема по про-
грамі навча-
льної дисци-
пліни 

Зміст роботи 

К
іл
ьк
іс
ть

 
го
ди
н 

Л
іт
ер
ат
ур
а 

1. Методика 
навчання ма-
тематики як 
наука і на-
вчальна дис-
ципліна 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Цілі, завдання та структура методики 
навчання математики як навчальної дис-
ципліни;  

2. Методична система навчання мате-
матики: системний (структурно-
дидактичний і структурно-
математичний) аналіз.  

3. Структурно-математичний аналіз 
програми з математики з погляду розви-
тку змістових ліній: числові системи, 
вирази та їх перетворення, функції, рів-
няння і нерівності, геометричні фігури і 
їх властивості, геометричні побудови, 
геометричні перетворення, координати і 
вектори, геометричні величини.  

II. Записати визначення теоретичних по-
нять і обґрунтувати їх походження:  
натуральне, ціле, раціональне, ірраціо-
нальне, дійсне, алгебричне, трансценде-
нтне число. 

III. Прореферувати: 
1. Бурда М.І. Принципи відбору змісту 
шкільної математичної освіти 
//Педагогіка і психологія. – 1996. – №1. 
– С. 40-45. 
2. Семенець С.П. Проблеми розвиваль-
ного навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів матема-
тики //Вісник ЖДУ, 2006. – №.26. – С. 
19-23. 

IV. Теми для рефератів: 
• Становлення та розвиток шкільного 

3 

7, 
8, 

12, 
14, 
19, 
20, 
21, 
27, 
28, 
31, 
32, 
34, 
36, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
44, 
45, 
53, 
54, 
55, 
69, 
70, 
72. 
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курсу математики (початок 18 століття – 
кінець 19 століття). 

• Українські математики-методисти.  
• Розвиток методики навчання матема-

тики як науки в Україні. 
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності.  

2. Концепція 
розвивально-
го навчання  

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Методологічні засади і принципи сис-
теми розвивального навчання та шляхи їх 
реалізації в основній і старшій школі.  
2. Концепція навчальної діяльності та 
особливості її впровадження в системі се-
редньої математичної освіти. 
3. Розвивальне навчання математики: за-
дачний підхід. 
4. Організація навчальної діяльності учнів 
у процесі вивчення математики: постанов-
ка та розв’язування навчальних задач, ме-
тод навчального моделювання.  
4.1. Побудова числових систем. Вивчення 
множини дійсних чисел в системі розви-
вального навчання: величина – мірка – 
число (як відношення величин).  
4.2. Алгебричні, трансцендентні вирази та 
дії над ними. 
4.3. Класи елементарних функцій та їх 
властивості. 
4.4. Основні типи рівнянь, нерівностей і 
систем, способи (методи) їх 
розв’язування. 
4.5. Дедуктивний спосіб вивчення геомет-

4 

2, 
4, 
5, 
7, 

14, 
15, 
16, 
17, 
18, 
22, 
23, 
32, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
50, 
55, 
60, 
61, 
64, 
71, 
72.. 
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ричних фігур. 
4.6. Дедуктивно-конструктивний підхід 
до вивчення геометричних побудов. Ме-
тоди розв’язування задач на побудову.  
4.7. Геометричні перетворення площини: 
рухи та подібність. Інваріанти геометрич-
них перетворень. Розв’язування задач ме-
тодами геометричних перетворень.  
4.8. Декартова модель геометрії. 
Розв’язування задач векторним і коорди-
натним методами.  
4.9. Аксіоматичний метод вивчення гео-
метричних величин. 
II. Записати означення геометричних фі-
гур:  
промінь, відрізок, кут, трикутник (їх ви-
ди), многокутник, опуклий многокутник, 
паралелограм (прямокутник, ромб, квад-
рат), трапеція, коло, круг, круговий сек-
тор, круговий сегмент.  
III. Прореферувати: 
1. В.В. Давыдов О понятии развивающего 
обучения //Педагогика. – 1995. – №1. –
С. 29-39. 

2. О.К. Дусавицкий, О.М. Погребняк Педа-
гогическая деятельность в развивающем 
образовании. Восхождение к Личности. 
– Харків, 2006. – С.17-65. 

IV. Теми для рефератів: 
• Учитель у системі розвивального на-

вчання.  
• Дві освітні парадигми – дві цілі на-

вчання.  
• Проблеми узагальнень у навчанні ма-

тематики: теоретичний і емпіричний рівні.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
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2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 

3. Спроектувати зміст подальшої навчаль-
но-професійної діяльності. 

3. Організація 
навчальної 
діяльності 
школярів. 

Розвивально-
задачний ме-
тод навчання 
математики 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Психолого-педагогічні умови реалізації 
парадигми розвивальної освіти та розви-
вального навчання математики. 
2. Розвивально-задачний метод навчання 
математики: етапність, система задач, ло-
гічна основа (спосіб мислення). 
3. Реалізація розвивально-задачного ме-
тоду навчання математики у процесі ви-
вчення тем алгебри та геометрії:  
1) Системи лінійних рівнянь з двома змін-
ними. 

2) Квадратні рівняння.  
3) Коло і круг. Геометричні побудови.  
4) Подібність трикутників. 
II. Записати визначення понять:  
рефлексія, теоретичне мислення, емпірич-
не мислення, абстрагування, конкретиза-
ція, узагальнення, модель (моделювання).  
III. Прореферувати: 
1. Давыдов В.В. Виды обобщения в буче-
нии (логико-психологические проблемы 
построения учебных предметов). – М.: 
Педагогика, 1972. – С. 134-148.  

2. Семенець С.П. Навчання учнів основної 
школи методам геометричних перетво-
рень //Математика в школі, 2007. – №1. 
– С. 17-20. 

IV. Теми для рефератів: 
• Моделювання як метод навчального 

пізнання математики.  
• Прикладні задачі в курсі математики 

2 
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72, 
75, 
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основної школи.  
• Оцінювання навчальних досягнень 

учнів з математики.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

4. Організація 
навчально-
професійної 
діяльності. 
Розвивально-
задачний ме-
тод навчання 
методики ма-
тематики 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Модель концепції навчально-
професійної діяльності в системі розвива-
льної освіти.  
2. Розвивально-задачний метод навчання 
методики математики: етапність; система 
задач; навчально-дидактичне моделюван-
ня; проектування навчальної й педагогіч-
ної діяльності; логічна основа (спосіб ми-
слення).  
3. Реалізація розвивально-задачного ме-
тоду навчання дидактики математики під 
час вивчення тем:  

• Системи лінійних рівнянь з двома 
змінними.  

• Квадратична функція.  
• Декарові координати на площині.  
• Подібність трикутників.  

II. Записати визначення понять:  
діяльність, дія, операція, задача, проекту-
вання, метод, спосіб, прийом. 
III. Прореферувати: 
1. Концепція математичної освіти 12-
річної школи //Математика в школі. – 
2002. – №2. С. 12-17. 
2. Семенець С.П. Проблеми розвивально-
го навчання в системі методичної підгото-
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вки майбутніх учителів математики 
//Вісник ЖДУ, 2006. – №. 26. – С. 19-23. 
IV. Теми для рефератів: 
• Аксіоматичний метод у шкільному ку-
рсі математики та методика його форму-
вання.  
• Координатний метод у шкільному кур-
сі математики та методика його форму-
вання.  
• Вивчення відсотків у п’ятому класі: си-
стема навчальних, методичних та навча-
льно-методичних задач.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

5. Формування 
математичних 
понять: задач-
ний підхід до 
проблеми ге-
незису теоре-
тичних знань 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Організація навчальної діяльності 
школярів у процесі формування математи-
чних понять.  
2. Структурно-математичний аналіз тео-
ретичних понять шкільного курсу мате-
матики. Постановка основної навчальної 
задачі.  
2.1. Види математичних понять: первісні, 
означувані, що вводяться описово.  
2.2. Означення математичних об’єктів та 
види означень: через формулювання хара-
ктеристичної властивості, заперечувальні, 
конструктивні.  
2.3. Формування означень математичних 
понять: основна навчальна задача.  
2.4. Навчальні дії, що виконуються в про-
цесі формування математичних понять.  
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3. Формування теоретичних  понять у 
школярів під час вивчення тем шкільної 
математики. 
• Раціональні числа та дії над ними.  
• Нерівності. 
• Квадратні корені. Ірраціональні числа.  
• Числові послідовності. 
• Коло і круг. Геометричні побудови.  
• Елементи прикладної математики. 
• Розв’язування трикутників. 
• Декартові координати на площині.  
II. Записати визначення понять: теоретич-
не знання, емпіричне знання, означення 
(дефініція), факт, характеристика, верифі-
кація.  
III. Прореферувати: 
1. Скафа О.І. Методичні складові форму-
вання понять в евристичному навчанні ма-
тематики //Математика в школі, 2004. – 
№1. – С. 2-6.  
2. Тарасенкова Н.А. Використання знако-
во-символічних засобів у навчанні мате-
матики: Монографія. – Черкаси: Відлуння-
Плюс, 2002.– С. 344-350с. 
IV. Теми для рефератів: 
• Розширення поняття числа.  
• Формування поняття функції.  
• Розвиток поняття багатовимірного прос-
тору. 
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 
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6. Теореми. 
Навчання 

школярів спо-
собам і мето-
дам доведення  

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Процес доведення теорем: етапність, 
застосування змістово-теоретичних дій. 
2. Навчальне моделювання методів дове-
дення в шкільному курсі математики.  
3. Структурно-математичний аналіз тео-
рем шкільного курсу математики та мето-
ди їх доведення. 
3.1. Поняття „твердження” і „теорема”. 
3.2. Структура та види теорем (на при-
кладі теорем арифметики, алгебри, геоме-
трії). 
3.3. Навчальні дії, що виконуються у про-
цесі доведення та застосування теорем. 
3.4. Методи доведення теорем в основній 
школі.  
4. Організація навчальної діяльності 
школярів у процесі вивчення методів до-
ведення.  
4.1. Загально-логічні методи доведення: 
аналітичний, синтетичний, аналітико-
синтетичний, від супротивного. 

4.2. Методи геометричних перетворень: 
рухів, подібності. 

4.3. Алгебричний метод (координатний, 
векторний). 

II. Записати визначення понять: критерій, 
ознака, властивість, логіка, імплікація, рі-
вносильність, кон’юнкція, диз’юнкція, за-
перечення, силогізм. 
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики. – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2004. – С. 115-132.  
2. Семенець С.П. Ефективний метод до-
ведення непростих теорем планіметрії //У 
світі математики, 2006. – Том 12. – Випуск 
1. – С. 27-33. 
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IV. Теми для рефератів: 
• Основна теорема алгебри.  
• Проблема навчання доведенням у мето-
диці математики.  
• Теореми курсу планіметрії основної 
школи: структурно-математичний аналіз. 
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

7. Задачі в ку-
рсі математи-
ки основної 
школи  

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Процес розв’язування задач: етапність, 
застосування змістово-теоретичних дій.  
2. Навчальне моделювання способів та 
методів розв’язування задач у шкільному 
курсі математики. 
3. Структурно-математичний аналіз осно-
вних типів задач шкільного курсу матема-
тики.  
3.1. Структура та види задач. Теоретичні, 
практичні, прикладні задачі. 
3.2. Способи та методи розв’язування за-
дач (на прикладі всіх змістових ліній ос-
новної школи). 
3.3. Базові задачі в курсі математики ос-
новної школи.  
3.4. Метод математичного моделювання: 
навчальна модель і її реалізація в процесі 
розв’язування прикладних задач методом 
рівнянь і нерівностей.  
II. Записати визначення понять: задача, 
алгоритм, діагностика знань, контроль 
знань, перетворення, пояснення, 
розв’язання, розв’язування, розв’язок, від-
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повідь.  
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики. – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2004. – С. 163-168.  
2. Бевз В.Г. Практикум з історії матема-
тики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. 
ф-тів педуніверситетів. – К.: НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2004. – С. 72-76.  
IV. Індивідуальні завдання: 
1. Складання систем задач на формування 
теоретичних понять: 1) простого і складе-
ного числа; 2) одночлена і многочлена; 3) 
вписаного і описаного чотирикутників.  
2. Складання систем задач на засвоєння 
теорем: 1) Вієта; 2) Фалеса; 3) Піфагора.  
3. Методика роботи з сюжетною задачею. 
Способи розв’язування сюжетних задач: 
арифметичний, алгебричний, комбінова-
ний.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

74, 
76. 

8. Організація 
навчальної ді-
яльності шко-
лярів у проце-
сі знаходжен-
ня способів та 
методів 

розв’язування 
задач 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Реалізація розвивально-задачного ме-
тоду навчання математики у процесі ви-
вчення способів і методів розв’язування 
задач.  
2. Організація навчальної діяльності уч-
нів у процесі вивчення методів 
розв’язування задач.  
2.1. Загально-логічні методи 

4 

7, 
14, 
32, 
33, 
34, 
36, 
38, 
39, 
40, 



 64 

 розв’язування: аналітичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний.  
2.2. Метод рівнянь. 
2.3. Методи геометричних перетворень: 
рухів, подібності.  
2.4. Метод геометричних місць точок.  
2.5. Алгебричний метод (векторний, ко-
ординатний).  
II. Записати визначення понять: навчання, 
учіння. наступність, ієрархія, конструю-
вання, постановка (задачі).  
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики. – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2004. – С. 139-154.  
2. Бевз В.Г. Практикум з історії матема-
тики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. 
ф-тів педуніверситетів. – К.: НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2004. – С. 114-118. 
3. Тарасенкова Н.А. Використання знако-
во-символічних засобів у навчанні мате-
матики: Монографія. – Черкаси: Відлуння-
Плюс, 2002. – С. 295-302. 
IV. Індивідуальні завдання: 
1. Складання прикладних і практичних 
(базових) задач з тем: квадратні рівняння; 
квадратні нерівності; системи лінійних рі-
внянь; подібність трикутників; 
розв’язування трикутників.  
2. Організація навчальної діяльності шко-
лярів у процесі розв’язування:  
• рівнянь методами заміни, розкладання 
на множники, рівносильних перетворень; 
• нерівностей методом інтервалів та рів-
носильних перетворень.  
• олімпіадних задач методом оцінок  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
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2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

9. Дидактичне 
забезпечення 
процесу на-
вчання мате-
матики 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-математичний аналіз підру-
чників і збірників задач з математики. 
1.1. Підручники з математики для основ-
ної школи. 

1.2. Підручники для класів з поглибленим 
вивченням математики.  

1.3. Підручники з математики для класів 
гуманітарного профілю. 

1.4. Збірники задач з математики.  
2. Дидактичне забезпечення та навчальне 
обладнання уроків математики.  

2.1. Дидактичні матеріали з математики 
та методика їх використання. 

2.2. Довідкова математична література: 
роль, місце та функції в процесі організа-
ції навчальної діяльності школярів.  
2.3. Засоби наочності та дидактичного 
моделювання з математики.  
2.4. Технологія виготовлення елементів 
навчального обладнання з математики. 
II. Записати визначення понять: засіб, об-
ладнання, тенденція, фактографія, пропе-
девтика, процедура, підхід. 
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Методика навчання ма-
тематики: Підручник для студентів ма-
тематичних спеціальностей педагогічних 
навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 
2000. – С. 93-98. 

2. Скафа О.І. Сучасні технології на-
вчання та місце евристичної діяльності в 
них //Наука і сучасність. Збірник науко-
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вих праць Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: 
Логос, 2001. – Том XXIX. –С. 141-146.  

IV. Індивідуальні завдання: 
1. Написання параграфа (теми) для шкі-
льного підручника з математики (творча 
робота). 
2. Підготовка дидактичних матеріалів для 
використання в умовах диференційовано-
го навчання математики під час вивчення: 
подільність натуральних чисел; квадратні 
рівняння; елементи прикладної математи-
ки; розв’язування прямокутних трикутни-
ків; вектори на площині. 
3. Виготовлення таблиці (що системати-
зує навчальний матеріал, класифікує по-
няття), моделі геометричної фігури.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

10. Інформа-
ційно-

комунікаційні 
технології на-
вчання мате-
матики. Конт-
роль та оціню-
вання навча-
льних досяг-
нень учнів з 
математики 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Концептуальні засади методики і тех-
нології використання ІКТ в системі розви-
вального навчання.  
2. Організація навчальної діяльності шко-
лярів у процесі використання педагогічних 
програмних засобів (ППЗ): реалізація за-
дачного підходу.  
3. Способи контролю та критерії оціню-
вання знань і вмінь учнів з математики. 
4. ППЗ „Advanced Grapher”, „GRAN”. 
5. Методика використання ППЗ у процесі 
навчання учнів математики. 
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5.1. Узагальнена схема навчально-
методичних дій у процесі навчання 
математики з комп’ютерною підтрим-
кою. 

5.2. Реалізація навчально-методичної мо-
делі (на прикладі використання ППЗ 
„GRAN”) 

5.3. Розв’язування систем рівнянь друго-
го степеня з двома змінними.  

5.4. Системи лінійних нерівностей з одні-
єю змінною. 

5.5. Геометричні місця точок площини. 
Метод геометричних місць точок.  

II. Записати визначення понять: комуніка-
ції, інформація, інформатика, програмний 
засіб, інтерфейс, Інтернет, контроль, оцін-
ка.  
III. Прореферувати: 
1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках ма-
тематики: Посібник для вчителів – К.: 
Техніка, 1997. – С. 70-98. 
IV. Групова робота.  
Підготовка навчальних проектів:  
1. Числові системи. 
2. Рівняння  і нерівності.  
3. Геометричні перетворення. 
4. Вектори і координати.  
5. Геометричні побудови.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

53, 
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11. Урок ма-
тематики 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Класифікації, основні дидактичні хара- 3 7, 

11, 
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 ктеристики, структура, етапи уроків з ма-
тематики.  
2. Планування та проектування педагогіч-
ної діяльності вчителя на уроці математи-
ки як системи навчальних, методичних, 
виховних задач.  
3. Підготовка вчителя до уроку математи-
ки.  
3.1. Структурно-математичний аналіз 
програмного матеріалу. 
3.2. Структурно-дидактичний аналіз уро-
ку. Типологія уроків.  
3.3. Основні етапи уроків у залежності 
від їх типів.  
3.4. Конспект уроку – дидактична модель 
уроку. Складання розгорнутого план-
конспекту уроку з математики.  
4. Урок математики в 5-6 класах: струк-
турно-дидактичний аналіз.  
5. Урок алгебри (геометрії) в 7-9 класах: 
структурно-дидактичний аналіз. 
6. Урок математики в 5-6 класах (система 
Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова): структу-
рно-дидактичний аналіз. 
II. Записати визначення понять: форма, 
зміст, класифікація, типологія, плануван-
ня, індивідуалізація, диференціація. 
III. Прореферувати: 
1. Александрова Э.И.  „Концепция курса 
математики для 5–6 классов по системе 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова” 
/Практика розвивального навчання  Збір-
ник статей. – Харків: 2004. – С. 42-59.  
IV. Індивідуальні завдання: 
1. Розробка уроку математики для 5–6 
класу (система Д.Б. Ельконіна – 
В.В. Давидова):  
1) Розв’язування текстових задач.  
2) Раціональне число.  
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2. Складання індивідуальних різнорівне-
вих завдань з алгебри і геометрії 7–9 кла-
сів: 
1) Функції. 
2) Нерівності. 
3) Коло і круг. Геометричні побудови.  
4) Геометричні перетворення.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

12. Організа-
ція самостій-
ної роботи 
школярів. Ле-
кційно-

семінарська 
система на-
вчання мате-
матики 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Самостійна робота учнів з математики.  
1.1. Навчання школярів роботі з підручни-
ком, посібником, довідковою літерату-
рою під час вивчення теоретичного ма-
теріалу.  

1.2. Організація процесу учіння школярів 
під час виконання самостійних (домаш-
ніх) робіт навчального та контролюю-
чого характеру. 

1.3. Управління самостійною роботою 
школярів на третьому і четвертому ета-
пі розвивально-задачного методу на-
вчання математики (на прикладі ви-
вчення тем алгебри, геометрії).  

1.4. Структурно-дидактичний аналіз мето-
ду проектів у системі шкільної матема-
тичній освіті. 

II. Записати визначення понять: лекція, 
семінар, самоактуалізація, самоорганіза-
ція, самореалізація, саморозвиток, самоос-
віта.  
III. Індивідуальні завдання: 
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1. Прийоми організації самостійної робо-
ти учнів на уроці математики у 5–6 класах 
(у рамках структурно-дидактичного ана-
лізу відвіданого уроку). 
2. Структурно-дидактичний аналіз відві-
даних лекції, семінару з алгебри (геомет-
рії).  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

13. Навчання 
математики в 
класах фізико-
математично-
го профілю, 
школах нового 
типу. Поза-
класна робота 
і факультати-
ви з математи-

ки 
 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Особливості організації та управління 
навчальною діяльністю учнів у спеціалізо-
ваних школах фізико-математичного про-
філю та класах з поглибленим вивченням 
математики. 
2. Специфіка навчання математики в про-
фесійних навчально-виховних і середніх 
навчальних закладах нового типу.  
3. Структурно-дидактичний аналіз форм 
позакласної роботи з математики.  
4. Організація позакласної роботи та факу-
льтативних занять з математики. 

4.1. Форми позакласної роботи з матема-
тики та їх структурно-дидактичний ана-
ліз. 
4.2. Методика проведення математичних 
гуртків, математичних вечорів, тижнів ма-
тематики, шкільних математичних олімпі-
ад і наукових конференцій. 
4.3. Методична розробка та проведення 
позакласного заходу з математики. 
4.4. Структурно-дидактичний аналіз про-
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грам факультативів з математики. Мето-
дика організації та проведення факульта-
тивних курсів з математики. 
4.5. Організація навчально-дослідницької 
діяльності учнів з математики в системі 
Малої академії наук. 
II. Записати визначення понять: оператор, 
функціонал, радикал, факторіал, диферен-
ціал, характеристична властивість. 
III. Прореферувати: 
1. Семенець С.П. Мала академія наук у 
системі розвивального навчання майбут-
ніх учителів математики. //Нові технології 
навчання: Наук.-метод. зб. /Кол. авт. – К.: 
Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005.– 
Вип. 41. – С. 229-237. 
IV. Індивідуальні завдання: 
1. Розробка спецкурсу з математики для 
основної школи. 
2. Розробка факультативних курсів з ал-
гебри і геометрії у 7–9 класах.  
3. Визначення тематики (формулювання 
теми) та структури науково-дослідницької 
роботи з математики для Малої академії 
наук.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

14. Навчально-
теоретичні за-
дачі дидакти-
ки математи-
ки. Теоретико-

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Навчально-теоретичні задачі та конс-
труювання узагальненого способу дій у 
процесі їх розв’язування.  
2. Теоретико-моделюючий спосіб навча-
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моделюючий 
спосіб навча-

льно-
наукового пі-
знання 

 

льно-наукового пізнання: реалізація сис-
теми загальнонаукових теоретичних мето-
дів дослідження.  
3. Постановка та розв’язування навчаль-
но-теоретичних задач під час вивчення 
змістових ліній:  
• Рівняння та нерівності.  
• Функції.  
• Геометричні величини.  
• Геометричні перетворення площини: 
рухи та подібність. 
II. Записати визначення понять: методоло-
гія, система, структура, системний аналіз, 
ретроспективний аналіз, системний підхід, 
теорія, принцип.  
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та 
методичні основи розвивального навчання 
математики. – Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2004. – С. 59-68. 
2. Гончаренко С.У. Фундаментальність 
професійної освіти – проблема часу 
//Професійно-технічна освіта. – 2005. – 
№1. – С. 5-6. 
3. Тарасенкова Н.А. Використання знако-
во-символічних засобів у навчанні мате-
матики: Монографія. – Черкаси: Відлуння-
Плюс, 2002.– С. 318-344. 
IV. Теми для рефератів: 
• Проблеми особистісно-орієнтованої 
математичної освіти учнів середньої шко-
ли.  
• Особливості реалізації принципу істо-
ризму в курсі математики середньої шко-
ли. 
• Методичні аспекти застосування теоре-
тичних методів наукового пізнання в на-
вчанні математики. 
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V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

15. Науково-
дослідницькі 
задачі з теорії 
і методики на-
вчання мате-
матики. Орга-
нізація дослі-
джень у рам-
ках курсових і 
дипломних 
робіт 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Науковий спосіб пізнання в дидактиці 
математики: етапність, зміст, структура, 
система дій, спосіб мислення. 
2. Науково-дослідницькі задачі з дидак-
тики математики, що ставляться в рамках 
концепції розвивального навчання.  
3. Науково-дослідна діяльність з теорії та 
методики навчання математики.  
4. Складання план-проспектів дипломних 
(курсових) робіт з методики навчання ма-
тематики.  
• Методика і технологія розвивального 
навчання у процесі вивчення векторного 
методу розв’язування задач в основній 
школі.  
• Методика і технологія розвивального 
навчання у процесі вивчення координат-
ного методу розв’язування задач в основ-
ній школі.  
• Реалізація задачного підходу до навчан-
ня учнів методу математичного моделю-
вання:  
• Концепція розвивального навчання в 
основній школі: вивчення геометричних 
перетворень площини.  
• Геометричні місця точок площини: по-
становка та розв’язування навчальних за-
дач. 
II. Записати визначення понять: наука, 
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концепція, парадигма, доктрина, теорети-
чний аналіз, емпіричний аналіз, технологія 
навчання, експеримент, фактор, інтерпре-
тація. 
III. Прореферувати: 
1. Слєпкань З.І. Наукові засади педаго-
гічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 
2000. – С. 160-178. 
2. Методика навчання і наукових дослі-
джень у вищій школі: Навч. посіб. 
/С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, 
В.К. Федорченко та ін.; За ред. 
С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: 
Вища шк., 2003. – С. 313-319. 
IV. Теми для рефератів: 
• Становлення та розвиток методики як 
науки.  
• Проблеми розвитку методичних дослі-
джень в Україні.  
• Методика навчання математики: мину-
ле, сьогодення, майбутнє.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

16. Методика 
навчання ма-
тематики в 5-

6 класах 
(програма 
розвивально-
го навчання)  

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Побудова системи дійсних чисел.  
1.1. Обґрунтування логіки формування 
поняття натурального (цілого не-
від’ємного) числа і практичної дії, що ле-
жить в основі поняття числа як відношен-
ня величин. 
1.2. Розв’язування конкретно-практичної 

2 

1, 
2, 
7, 
14, 
23, 
32, 
37, 
38, 



 75 

задачі на вимірювання, коли вибрана мір-
ка не вкладається у величині ціле число 
разів. Формування поняття звичайного 
дробу та мішаного числа. Трактування ці-
лої частини, знаменника і чисельника 
дробової частини мішаного числа.  
1.3. Визначення місця дробових чисел на 
числовій прямій. Порівняння звичайних 
дробів за допомогою числової прямої.  
1.4. Порівняння звичайних дробів у зна-
ковій формі (без числової прямої). Основ-
на властивість дробу. НСК і НСД двох на-
туральних чисел.  
1.5. Додавання і віднімання дробів за до-
помогою числових прямих (двох лінійок). 
1.6. Конструювання способу додавання і 
віднімання дробів у знаковій формі (без 
числової прямої). 
1.7. Множення і ділення дробів за допо-
могою числових прямих.  
1.8. Конструювання способу множення і 
ділення звичайних дробів  у знаковій фо-
рмі.  
1.9. Поняття ірраціонального числа як ре-
зультат розв’язування задачі про вимірю-
вання (знаходження відношення величин).  
1.10. Напрямлена величина та її вимірю-
вання. Додатні та від’ємні числа.  
2. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі побудови 
системи дійсних чисел (за результатами 
реалізації розвивально-задачного методу 
навчання дидактики математики). 
II. Записати визначення понять: числова 
система, мірка, величина, квазідосліджен-
ня, конкретно-практична задача, рефлек-
сивний огляд.  
III. Прореферувати: 
1. Александрова Э.И. Научно-
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методические основы построения началь-
ного курса математики в системе разви-
вающего обучения: Монография /Э.И. 
Александрова. – Омск: ГОУ ДПО ИПКРО, 
2006. – 332 с. Глава 3. Проектирование и 
реализация числовой содержательно-
методической линии в начальном курсе 
математики.  
IV. Індивідуальні завдання: 
1. Розробка конспекту уроку „Звичайний 
дріб. Мішане число”.  
2. Розробка завдань для групової та ін-
дивідуальної роботи учнів з теми „Десят-
кові дроби і проценти”.  
V. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

17. Методика 
вивчення ра-
ціональних 
чисел (нова 
програма 12-
річної школи) 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Систематизація, узагальнення і роз-
ширення відомостей про натуральні чис-
ла.  
1.1. Структурно-дидактичний аналіз те-
ми.  

1.2. Поняття про натуральне число. Чи-
тання і запис багатоцифрових чисел. 

1.3. Дії над натуральними числами. 
1.4. Подільність натуральних чисел.  
1.5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі сис-
тематизації, узагальнення і розширен-
ня множини відомостей про множину 
натуральних чисел (за результатами 
реалізації розвивально-задачного ме-

2 

6, 
7, 

11, 
14, 
32, 
34, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
53, 
54, 
55, 



 77 

тоду навчання методики математики). 
2. Звичайні дроби. 
2.1. Загальна схема вивчення числових 
множин.  
2.2. Структурно-дидактичний аналіз те-
ми.  
2.3. Введення поняття дробу. Перетво-
рення дробів.  
2.4. Дії над звичайними дробами.  
2.5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
звичайних дробів (за результатами реалі-
зації розвивально-задачного методу на-
вчання методики математики). 
3. Десяткові дроби і проценти.  
3.1. Структурно-дидактичний аналіз те-
ми. 
3.2. Введення поняття десяткового дробу. 
3.3. Вивчення дій над десятковими дро-
бами. 
3.4. Проценти. Три основні задачі на 
проценти.  
3.5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної ї діяльності в процесі вивчен-
ня десяткових дробів і процентів (за ре-
зультатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання методики ма-
тематики).  
4. Додатні і від’ємні числа.  
4.1. Структурно-дидактичний аналіз те-
ми. 

4.2. Введення поняття від’ємного числа. 
4.3. Дії над додатними та від’ємними чи-
слами.  

4.4. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
додатних і від’ємних чисел (за результа-
тами реалізації розвивально-задачного 
методу навчання дидактики математики). 

69, 
71, 
72, 
74, 
77. 
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II. Записати визначення понять: дріб, дро-
бове число, звичайний дріб, десятковий 
дріб, раціональне число. 
III. Індивідуальні завдання: 
1. Структурно-дидактичний аналіз дію-
чих підручників з математики для 5-6 кла-
сів з теми.  
2. Розробка завдань для групової та інди-
відуальної роботи учнів з теми „Звичайні 
дроби”.  
3. Розробка конспекту уроку з теми: „Де-
сяткові дроби і проценти”. 
4. Розробка форм контролю та змістової 
оцінки сформованості умінь, знань і нави-
чок учнів з теми: „Додатні і від’ємні чис-
ла”. 
5. Підготовка різнорівневих завдань для 
самостійної (контрольної) роботи з теми 
„Дробові числа”.  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

18. Робота 
над проектом 

„Навчання 
математики в 
5-6 класах”.  

Організація навчально-дослідницької 
групової діяльності студентів згідно по-
будованої управлінської схеми (за визна-

ченими етапами). 
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19. Розвиток 
поняття про 
число в курсі 
алгебри осно-
вної школи  

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  
2. Формування понять раціонального, ір-
раціонального та дійсного числа. Геомет-
рична інтерпретація множини дійсних чи-
сел.  
3. Навчання наближеним обчисленням. 
4. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
множини дійсних чисел і наближених об-
числень (за результатами реалізації роз-
вивально-задачного методу навчання ди-
дактики математики). 
II. Записати визначення понять: ірраціо-
нальне число, дійсне число, трансценден-
тне число, абсолютна похибка, відносна 
похибка, точне та наближене значення 
числа, значущі цифри, точність наближе-
ного значення.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Створення системи задач на знахо-
дження чисел, що належать різним число-
вим множинам: IQ, Z,N, . 
2. Розробка форм контролю сформовано-
сті понять „раціональне число”, „ірраціо-
нальне число”.  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 
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20. Методика 
вивчення ал-
гебричних рі-
внянь, нерів-
ностей і їх 
систем  

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  
2. Формування провідних понять лінії рі-
вняння та нерівності.  
3. Вивчення способів та методів 
розв’язування алгебричних рівнянь і їх си-
стем. 
4. Навчання учнів способам та методам 
розв’язування алгебричних нерівностей з 
однією змінною.  
5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
додатних і від’ємних чисел (за результа-
тами реалізації розвивально-задачного ме-
тоду навчання методики математики). 
II. Записати визначення понять: рівняння, 
система рівнянь, рівносильні рівняння 
(нерівності), числова нерівність, нерів-
ність із змінною. 
III. Індивідуальні та групові завдання: 
1. Розробка завдань для групової та інди-
відуальної роботи учнів з теми „Ірраціона-
льні рівняння”.  
2. Розробка конспекту уроку з теми: 
„Квадратні нерівності”. 
3. Розробка форм контролю та змістової 
оцінки сформованості умінь, знань і нави-
чок учнів з теми „Раціональні рівняння”. 
4. Реферат на тему: „Історія алгебричних 
рівнянь”.  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 
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21. Методика 
вивчення фу-
нкцій в шкі-
льному курсі 
алгебри 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу. 
2. Формування поняття функції.  
3. Загальна методична схема вивчення 
функцій: інтерпретація розвивально-
задачного методу навчання математики.  
4. Реалізація загальної методичної схеми 
до окремих видів функцій: 

0a,cbxaxy,
x
kyb,kxy 2 ≠++==+= .  

5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
функцій (за результатами реалізації роз-
вивально-задачного методу навчання ме-
тодики математики). 
II. Записати визначення понять: функція 
(класичний і сучасне трактування); об-
ласть визначення та область значень фун-
кції; парна, непарна функція; періодична 
функція, монотонна (зростаюча, спадна) 
функція, обмежена (необмежена), елемен-
тарна функція, алгебраїчна та трансцен-
дентна функція, неперервна та диферен-
ційовна в точці функція.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Формування поняття 
функції”. 
2. Структурно-дидактичний аналіз дію-
чих підручників алгебри з теми.  
3. Розробка конспекту уроку з теми: 
„Квадратична функція, її властивості і 
графік”. 
4. Підготовка завдань для самостійної ро-
боти учнів під час вивчення функцій 

ху,
х
ку == . 

IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
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дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

22. Методика 
вивчення ра-
ціональних і 
ірраціональ-
них виразів 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу. 
2. Формування провідних понять теми.  
3. Вивчення формул скороченого мно-
ження.  
4. Тотожні перетворення раціональних і 
ірраціональних виразів. 
5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
раціональних і ірраціональних виразів (за 
результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання дидактики ма-
тематики). 
II. Записати визначення понять: числовий 
вираз, вираз зі змінною, тотожньо рівні 
вирази, тотожність, тотожне перетворення 
виразу, одночлен, многочлен, дріб, дробо-
вий вираз, раціональний вираз, алгебраїч-
ний вираз, трансцендентний вираз.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „ Основні етапи роз-
витку алгебри”.  
2. Розробка завдань для групової та інди-
відуальної роботи учнів з теми „Раціона-
льні вирази”.  
3. Розробка конспекту уроку з теми: „То-
тожні перетворення виразів, що містять 
квадратні корені”. 
4. Розробка форм контролю та змістової 
оцінки сформованості умінь і навичок в 
учнів під час тотожних перетворень раціо-
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нальних і ірраціональних виразів.  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

23. Методика 
навчання по-
чаткам теорії 
ймовірностей 
і елементам 
статистики. 
Державна 
підсумкова 
атестація з 
алгебри. 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу. 
2. Формування основних понять.  
3. Навчання знаходження імовірностей 
випадкових подій.  
4. Вивчення статистичних даних: подання 
у вигляді таблиць, діаграм, графіків; зна-
ходження середніх значень.  
5. Зміст і структура завдань державної 
підсумкової атестації з алгебри. 
6. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
початків теорії ймовірностей та елементів 
математичної статистики (за результатами 
реалізації розвивально-задачного методу 
навчання методики математики). 
II. Записати визначення понять: елемен-
тарна подія; випадкова подія; добуток, 
сума, різниця подій; протилежна подія; 
ймовірність випадкової події; закон роз-
поділу ймовірності; математичне споді-
вання; дисперсія; середнє квадратичне 
відхилення; умовна ймовірність; залежні 
та незалежні події; вибірка; частота; роз-
поділ частот; полігон; гістограма; мода і 
медіана.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Розвиток теорії ймо-
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вірностей (початок XVI – кінець XVIII 
століть)”.  

2. Структурно-дидактичний аналіз дію-
чих шкільних підручників з початків 
теорії ймовірностей та елементів стати-
стики.  

3. Розробка конспекту уроку з теми: „Ви-
падкова подія. Ймовірність випадкової 
події”. 

4. Розробка завдань для групової та інди-
відуальної роботи учнів з теми „Стати-
стичні дані. Способи подання даних. 
Частота. Середні значення”.  

5. Розробка форм контролю та змістової 
оцінки сформованості в учнів основних 
понять стохастики.  

IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

24. Робота 
над проектом 

„Навчання 
алгебри в ос-
новній шко-

лі”. 

Організація навчально-дослідницької 
групової діяльності студентів згідно по-
будованої управлінської схеми (за визна-

ченими етапами). 

8 

1, 2, 
3, 4, 
6, 7, 
14, 
25, 
34, 
36, 
40, 
41, 
42, 
50, 
69, 
70, 
72, 
74.  



 85 

25. Методика 
вивчення 

трикутників у 
курсі плані-
метрії 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз на-
вчального матеріалу.  
2. Формування основних понять теми.  
3. Вивчення та застосування ознак рів-
ності та подібності трикутників.  
4. Теореми косинусів і синусів. Навчан-
ня розв’язування трикутників.  
5. Способи обчислення площ трикутни-
ків. Розв’язування планіметричних задач 
методом площ.  
6. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
трикутників (за результатами реалізації 
розвивально-задачного методу навчання 
методики математики). 
II. Записати визначення понять: трикут-
ник; основних типів трикутників; основ-
них елементів в трикутнику; рівні трикут-
ники; подібні трикутники.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Начала” Евкліда.  
2. Розробка конспектів уроків з теми: 
„Ознаки рівності трикутників”. 
3. Розробка завдань для групової та інди-
відуальної роботи учнів на розв’язування 
трикутників.  
4. Складання планіметричних задач на за-
стосування спеціальних методів 
розв’язування (площ, введення допоміж-
ного елемента, рівнянь). 
5. Групова робота: Систематизація навча-
льного матеріалу теми: основні поняття, 
відношення, властивості, ознаки, метричні 
співвідношення в трикутнику (складання 
таблиці).  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
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2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

26. Методика 
вивчення 

геометричних 
перетворень 
площини 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  
2. Формування понять перетворення руху 
(його видів), перетворення подібності (го-
мотетії). 
3. Навчання методам геометричних пере-
творень площини.  
4. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі навчання 
методам геометричних перетворень пло-
щини (за результатами реалізації розвива-
льно-задачного методу навчання методики 
математики). 
II. Записати визначення понять: перетво-
рення фігури, рух, центральна симетрія, 
осьова симетрія, паралельне перенесення, 
поворот, подібність, гомотетія, паралельне 
(ортогональне) проектування; еквівалентні 
фігури; група перетворень.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Ерлангенська про-
грама”. Означення геометрії за 
Ф.Клейном”. 
2. Розробка конспекту уроку з теми: „Пе-
ретворення подібності та його властивості. 
Гомотетія”. 
3. Розробка завдань для індивідуальної та 
групової роботи учнів на переміщення та 
рівність фігур.  
4. Складання системи планіметричних 
(конструктивних) задач, що 
розв’язуються методами геометричних 

3 

6, 
7, 

14, 
32, 
33, 
34, 
36, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
46, 
51, 
53, 
54, 
55, 
65, 
69, 
71, 
72, 
74. 
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перетворень.  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

27. Методика 
навчання де-
картовим ко-
ординатам і 
векторам на 
площині 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  
2. Формування основних понять теми.  
3. Вивчення основних теорем векторної 
алгебри шкільного курсу планіметрії.  
4. Навчання векторному і координатному 
методам розв’язування планіметричних 
задач.  
5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі навчання 
декартовим координатам і векторам на 
площині (за результатами реалізації роз-
вивально-задачного методу навчання ме-
тодики математики). 
II. Записати визначення понять: система 
координат (ввести систему координат), 
рівняння фігури (кривої); вектор, співнап-
равлені (протилежно направлені) вектори; 
рівні вектори, множення вектора на чис-
ло, сума (різниця) векторів, колінеарні ве-
ктори, компланарні вектори, скалярний 
добуток векторів, координатний орт, роз-
клад вектора.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Геометрія 
Р.Декарта”. 
2. Реферат на тему: „Формування вектор-
ного числення”.  

3 

6, 
7, 

12, 
32, 
33, 
34, 
36, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
46, 
48, 
51, 
53, 
54, 
55, 
69, 
71, 
72, 
73. 
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3. Структурно-дидактичний аналіз дію-
чих шкільних підручників геометрії з те-
ми.  
4. Розробка конспекту уроку з теми: 
„Скалярний добуток векторів”. 
5. Розробка завдань для індивідуальної та 
групової роботи учнів на формування ко-
ординатного та векторного методів 
розв’язування планіметричних задач (їх 
навчальних моделей). 
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

28. Методика 
вивчення 

геометричних 
величин у ку-
рсі планімет-

рії 
 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  
2. Формування понять довжини відрізка, 
величини кута, площі.  
3. Навчання способам вимірювання та 
обчислення геометричних величин у курсі 
планіметрії.  
4. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі вивчення 
геометричних величин (за результатами 
реалізації розвивально-задачного методу 
навчання дидактики математики). 
II. Записати визначення понять: площа, 
адитивність, нормування, проста фігура, 
рівновеликі фігури, градусна міра (гра-
дус), радіан, одиничний відрізок.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: ”Метод вичерпування 
у Архімеда”.  

3 

6, 
7, 

14, 
9, 

32, 
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35, 
36, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
53, 
54, 
55, 
67, 
69, 
71, 
72, 
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2. Розробка конспекту уроку з теми: „По-
няття площі многокутника. Основні влас-
тивості площ” 
3. Розробка форм контролю та змістової 
оцінки сформованості в учнів понять „до-
вжина відрізка”, „градусна міра кута”, 
„площа фігури”.  
4. Систематизація навчального матеріалу: 
основні поняття, відношення, властивості, 
одиниці вимірювання, формули площ 
многокутників (складання таблиці).  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

74, 
77. 

29. Методика 
навчання по-
будовам на 
площині 

 

I. Опрацювати тему за такими питаннями: 
1. Структурно-дидактичний аналіз навча-
льного матеріалу.  

2. Постановка задачі на побудову. Дії над 
відрізками. Вивчення основних побу-
дов на площині.  

3. Розв’язування задач на побудову: ета-
пи, роль аналізу та доведення.  

4. Навчання методам розв’язування задач 
на побудову. 

5. Рефлексія виконаної навчально-
методичної діяльності в процесі на-
вчання планіметричним побудовам (за 
результатами реалізації розвивально-
задачного методу навчання дидактики 
математики). 

II. Записати визначення понять: середнє 
геометричне, четверте пропорційне, поділ 
у середньому і крайньому відношенні (зо-

3 

6, 
7, 
9, 

14, 
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53, 
54, 
55, 
64, 
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лотому перерізі), геометричне місце то-
чок, коло Аполлонія.  
III. Індивідуальні завдання: 
1. Реферат на тему: „Три визначні задачі 
давнини”. 
2. Розробка конспекту уроку з теми: „За-
дача на побудову та її розв’язування”. 
3. Розробка завдань для індивідуальної та 
групової роботи учнів на формування на-
вчальних моделей методів розв’язування 
задач на побудову. 
4. Систематизація навчального матеріалу: 
постановка задачі на побудову та етапи її 
розв’язування; інструментарій та основні 
побудови; основні задачі на побудову; ме-
тодологія конструктивної геометрії (скла-
дання таблиці).  
IV. 1. Проаналізувати зміст виконаної дія-
льності (теоретичну і практичну скла-
дову). 
2. Оцінити рівень сформованості на-
вчально-професійних умінь, рівень за-
своєння теоретичних і методичних 
знань. 
3. Спроектувати зміст подальшої на-
вчально-професійної діяльності. 

65, 
69, 
71, 
72.  

30. Робота 
над проектом 

„Навчання 
геометрії в 
основній 
школі”. 

Організація навчально-дослідницької 
групової діяльності студентів згідно по-
будованої управлінської схеми (за визна-

ченими етапами). 

8 

3, 4, 6, 
7, 14, 
24, 25, 
32, 34, 
36, 38, 
39, 40, 
41, 42, 
50, 55, 
69, 70, 
72, 74. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
CТУДЕНТІВ 

 
Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

1 0-25 

Студент наводить при-
клади теоретичних по-
нять (розпізнає), без їх 
формулювання. Не 
може обґрунтувати 
походження понять, 
виділити істотні (зміс-
тові) характеристики. 
Відповідає на конкре-
тні запитання порівня-
льного змісту однослі-
вно („так” чи „ні”). 

Під час виконання 
визначеного способу 
дій студент потре-
бує постійної консу-
льтації та контролю 
з боку викладача 
(одногрупників). 
Лише з допомогою 
одногрупників та 
викладача виконує 
визначені дії (опе-
рації). 

Н
из
ьк
ий

 р
ів
ен
ь 

«2
» 

(р
ец
еп
т
ив

но
-п
ро

ду
кт

ив
ни

й)
 

2 26-49 

Під час формулювання 
теоретичних понять 
студент робить суттєві 
помилки, не може об-
ґрунтувати їх похо-
дження. Водночас на-
водить приклади їх за-
стосування. На питан-
ня теоретичного змісту 
відповідає однослівно 
(„так” чи „ні”). Нама-
гається відтворити не-
значну частину матері-
алу в тому вигляді і в 
тій послідовності, у 
якій воно було розгля-
нуто на лекції або кон-
сультації 

За умови постійного 
контролю й допомо-
ги з боку викладача  
(одногрупників) 
студент виконує ви-
значений спосіб дій. 
Водночас близько 
половини визначе-
них дії (операції) 
уміє виконувати са-
мостійно. 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

 3 50-60 

Студент з помилками 
(неточностями) харак-
теризує окремі теоре-
тичні поняття, не об-
ґрунтовує їх похо-
дження.  Теоретичним 
матеріалом володіє на 
рівні окремих фрагме-
нтів, що становлять 
незначну його частину. 

Студент уміє вико-
нувати самостійно 
основні дії (опера-
ції), що включає ви-
значений спосіб дій. 
Однак самостійно не 
контролює виконан-
ня усього (цілісного) 
способу дій, потре-
бує допомоги ви-
кладача (одногруп-
ників). 

С
ер
ед
ні
й 
рі
ве
нь

 «
3»

 
(р
еп

ро
ду
кт

ив
ни

й)
 

4 61-65 

Студент володіє теоре-
тичним матеріалом на 
рецептивно-
продуктивному рівні. 
Водночас намагається 
його відтворити на ре-
продуктивному рівні: 
за допомогою викла-
дача (одногрупників) 
відтворює словами, 
близькими до тексту, 
означення теоретичних 
понять; лише частково 
згадує текст підручни-
ка; ілюструє відповіді 
прикладами, що були 
наведені в підручнику 
(лекції). 

Студент знає спосіб 
дій, однак не повні-
стю контролює пра-
вильність його ви-
конання під час 
розв’язування типо-
вих задач. Виправ-
ляє допущені поми-
лки лише з допомо-
гою викладача (од-
ногрупників). 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

5 66-70 

Студент за допомогою 
викладача (одногруп-
ників) дає правильне 
визначення окремих 
понять, вказує на деякі 
їх характеристичні 
властивості; правильно 
відтворює основний 
теоретичний матеріал,  
наводить власні при-
клади його застосу-
вання на практиці. 

Студент знає спосіб 
дій, однак допускає 
помилки у процесі 
розв’язування типо-
вих задач. Само-
стійно виправляє 
помилки на етапі 
контролю способу 
розв’язування. До-
пускає незначні 
„механічні” помил-
ки під час виконан-
ня дій (операцій). 

 

6 71-74 

Студент формулює 
означення теоретичних 
понять, самостійно ви-
діляє їх змістові (істо-
тні) характеристики, 
однак не може обґрун-
тувати їх походження. 
За незначної допомоги 
викладача (одногруп-
ників) свідомо відтво-
рює теоретичний ма-
теріал, наводить власні 
приклади його засто-
сування, допускаючи 
при цьому незначні 
неточності. Відповідь 
студента характеризу-
ється застосуванням 
деяких змістово-
теоретичних дій (ана-
ліз, абстрагування). 

Студент уміє 
розв’язувати типові 
задачі в рамках ви-
значеного (наперед 
заданого) способу 
дій. Самостійно ви-
конує дії (операції) 
та контролює пра-
вильність їх вико-
нання. Уміє виділя-
ти основні етапи 
процесу 
розв’язування типо-
вих задач (виконан-
ня способу дій). 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

7 75-80 

Студент володіє мате-
ріалом на репродукти-
вному рівні. Водночас 
може обґрунтувати 
походження основних 
теоретичних понять. 
Свідомо без помилок 
відтворює теоретичний 
матеріал, наводить 
власні приклади; пра-
вильно розкриває суть 
теоретичних питань. З 
допомогою викладача 
(одногрупників) нама-
гається конструювати 
теоретико-понятійний 
апарат під час 
розв’язування  нового 
типу задач (задач ви-
щого рівня змістового 
узагальнення). 

Студент володіє 
способом дій на ре-
продуктивному рів-
ні: вміє розв’язувати 
типові задачі (зада-
чні ситуації). З до-
помогою викладача 
(одногрупників) 
конструює спосіб 
дій у процесі 
розв’язування ново-
го типу задач. Уміє 
проаналізувати нову 
задачну ситуацію, 
спланувати можливі 
шляхи її 
розв’язання. 

В
ищ

е 
се
ре
дн

ьо
го

 «
4»

 
(к
он

ст
ру
кт

ив
ни

й)
 

8 81-85 

Студент усвідомлено 
володіє теоретичним 
матеріалом, знає його 
походження та область 
(межі) застосування на 
практиці. Під час 
розв’язування пробле-
мних задачних ситуа-
цій (задач нового типу) 
конструює необхідний 
теоретико-понятійний 
апарат, допускаючи 
при цьому незначні 
помилки логічного й  

Студент уміє 
розв’язувати типові 
задачі (володіє ви-
значеними способа-
ми дій). Конструює 
способи 
розв’язування ново-
го типу задач (задач 
вищого рівня уза-
гальнення). Будує 
різного виду моделі 
(математичні, на-
вчальні, навчально-
методичні). У про- 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

  

понятійного змісту. 
Аргументовано відпо-
відає на поставлені за-
питання і намагається 
відстояти свою точку 
зору. 

цесі реалізації побу-
дованих моделей 
(сходження від абс-
трактного до конк-
ретного) допускає 
незначні помилки. 
Уміє узагальнювати 
та систематизувати 
навчальний матері-
ал; планувати влас-
ну пізнавальну дія-
льність. 

 

9 86-90 

Студент вільно володіє 
теоретичним матеріа-
лом, обґрунтовує його 
походження. Знає типи 
задач, що 
розв’язуються на ви-
вченій теоретико-
понятійній основі. 
Конструює теоретичну 
модель, що є підґрун-
тям для розв’язування 
нового типу задач і за-
дач вищого рівня уза-
гальнення (навчально-
методичних, навчаль-
но-теоретичних). З ме-
тою підтвердження 
правильності зробле-
них висновків викори-
стовує міжпредметні 
зв’язки. 

Студент володіє 
способами дій в 
процесі 
розв’язування типо-
вих задач. Застосо-
вує розвивально-
задачний метод на-
вчання математики. 
Водночас конструює 
способи та методи 
розв’язування ново-
го типу задач (мето-
дичних, навчально-
методичних). Уміє 
їх застосовувати під 
час розв’язування 
частинних задач. 
Контролює прави-
льність виконання 
дій (операцій) на 
кожному із визначе-
них етапів. Здійснює 
самоаналіз викона-
ної діяльності, пла-
нує подальші свої 
навчально пізнава-
льні дії 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 
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10 91-93 

Студент вільно володіє 
теоретичним матеріа-
лом на конструктив-
ному рівні. Намагаєть-
ся зробити змістово-
теоретичні узагаль-
нення, що дозволяють 
розв’язувати навчаль-
но-теоретичні задачі з 
дидактики математики. 
Дає відповідь на запи-
тання, що потребують 
знання кількох тем, ці-
лого розділу; наводить 
приклади внутрішньо 
предметних і міжпре-
дметних зв’язків. За-
своєні теоретичні 
знання мають ознаки 
системності. Студент 
самостійно визначає 
окремі цілі власної на-
вчально-професійної 
діяльності 

Студент уміє стави-
ти та розв’язувати 
навчальні, методич-
ні, навчально-
методичні задачі: 
володіє відповідни-
ми способами дій, у 
пізнавальній діяль-
ності застосовує 
розвивально-
задачний метод на-
вчання методики 
математики. За до-
помогою викладача 
(одногрупників) 
може розв’язувати 
навчально-
теоретичні задачі, 
застосовувати тео-
ретико-моделюючий 
метод навчально-
наукового пізнання. 
Уміє працювати зі 
спеціальною літера-
турою (наукові жур-
нали тощо), форму-
лювати та перевіря-
ти гіпотези. 
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 

 11 94-97 

Студент розуміє зміст, 
походження теоретич-
них знань з дисциплі-
ни, висловлюючи осо-
бисту позицію щодо 
них. Вільно висловлює 
власні думки, може 
дискутувати з того чи 
іншого питання. Ви-
значає програму осо-
бистої пізнавальної ді-
яльності та вказує ос-
новні засоби (механіз-
ми) її реалізації. Воло-
діє теоретичними ме-
тодами наукового пі-
знання та мислення: 
історичний та логіч-
ний, сходження від аб-
страктного до конкре-
тного, моделювання, 
аксіоматичний, струк-
турно-системний. За-
своєні студентом 
знання та його мис-
лення вирізняються 
системністю. До скла-
ду виконуваної студен- 
том діяльності входить 
проектувальний і про-
гностичний компонен-
ти. 

Студент володіє 
способами дій у 
процесі 
розв’язування на-
вчальних, методич-
них, навчально-
методичних, навча-
льно-теоретичних 
задач. Уміє застосо-
вувати в навчально-
му процесі розвива-
льно-задачний ме-
тод навчання мате-
матики, розвиваль-
но-задачний метод 
навчання методики 
математики, теоре-
тико-моделюючий 
метод навчально-
наукового пізнання 
під час розв’язу-
вання навчально-
теоретичних задач з 
методики математи-
ки. Згідно принципу 
розвивальної насту-
пності системи за-
дач планує та проек-
тує власну навчаль-
но-професійну дія-
льність і прогнозує 
її результат.  
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Критерії оцінювання відповіді 

Рі-
вень 

Бали 
за 12- 
баль-
ною си-
стемою 

Бали 
за 100-
баль-
ною си-
стемою 

Теоретичні знання Уміння 
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12 98-100 

Студент володіє теоре-
тичним матеріалом на 
проектувально-
прогностичному рівні, 
Знає не тільки його 
походження, але й  ме-
тодологію на загаль-
нонауковому рівні (си-
стема теоретичних ме-
тодів дослідження). 
Має здібності до твор-
чого, парадигмального 
мислення. Висуває 
концептуальні ідеї, 
формулює гіпотези, 
намагається їх експе-
риментально перевіри-
ти. За своїм змістом 
виконувана діяльність 
наближається до нау-
ково-дослідницької 
або є такою. 

Студент уміє само-
стійно здобувати 
знання, формулюва-
ти (ставити) про-
блему і визначати 
можливі шляхи її 
розв’язання. Уміє 
розв’язувати основні 
типи задач, що вхо-
дять до структури 
навчально-
професійної діяль-
ності: навчальні, ме-
тодичні, навчально-
методичні, навчаль-
но-теоретичні. Про-
ектує структуру ви-
конуваної діяльності 
у вигляді системи 
задач, що характе-
ризується розвива-
льною наступністю. 
Окрім цього намага-
ється розв’язувати 
задачі, що вирізня-
ються вищим рівнем 
теоретичного уза-
гальнення, у тому 
числі науково-
дослідницькі задачі-
проблеми теорії та 
методики навчання 
математики. 
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