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ВСТУП 

 

Програма «Кваліфікаційного екзамену» (КЕ) укладена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.04 

Середня освіта (Математика).  

КЕ передбачає перевірку й оцінку навчально-теоретичної і практичної 

підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» до практичної діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Програма екзамену містить комплекс 

питань, що репрезентують зміст вищої математики, методики навчання 

математики та педагогіки.  

Курс методики навчання математики спрямований на формування 

методичних, математичних і фахових компетентностей майбутніх учителів 

математики. Навчання даного курсу передбачає: оволодіння студентами 

знаннями із загальної методики навчання математики, методики навчання 

математики в 5-6 класах, алгебри і геометрії в 7-9 класах; опанування студентами 

змісту і структури курсу математики базової школи;  ґрунтовне вивчення 

шкільних програм, підручників і навчальних посібників з математики, розуміння 

закладених у них методичних ідей; формування у майбутнього вчителя 

математики знань, вмінь і навичок, необхідних для творчого навчання учнів 

алгебри і геометрії (планіметрії), раціонального добору методів, форм і засобів 

навчання математики. 

Курс вищої математики (аналітична геометрія, алгебра і теорія чисел, 

математичний аналіз, диференціальні рівняння) спрямований на оволодіння 

студентами теоретико-множинною і логічною символікою алгебри і теорії чисел, 

основними поняттями аналітичної геометрії, алгебри і теорії чисел та 

математичного аналізу; формування у майбутніх учителів вміння розв'язувати 

найпростіші типи диференціальних рівнянь та застосовувати диференціальне і 

інтегральне числення, а також диференціальні рівняння до розв'язування 

практичних задач; формування достатньо широкого погляду на геометрію та її 

методи, а також на елементарну геометрію з точки зору вищої, готовність 

викладати шкільну геометрію, незалежно від того на якій аксіоматиці вона 

побудована, тобто готовність працювати в школі за будь-яким посібником. 

Курс педагогіки спрямований на формування у майбутніх учителів 

цілісного уявлення про педагогічну діяльність, її структуру, функції і завдання; 

освоєння теоретичних основ сучасної педагогічної науки; розвиток 

педагогічного мислення, професійно-педагогічної спрямованості; формування 

вмінь, необхідних для ефективної організації освітнього процесу в сучасній 

загальноосвітній школі.  

У кінці програм подано перелік рекомендованої літератури для 

підготовки до державного екзамену. Кожний білет містить п’ять питань: перше – 

комп’ютерне тестування навчальних досягнень з теорії навчання і виховання, 

друге – теоретичне питання з вищої математики, третє – з методики навчання 

математики, четверте – практичне завдання з вищої математики, п’яте – 

практичне завдання з елементарної математики. 

Форма проведення екзамену –  усна.  
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1. Мета та завдання кваліфікаційного екзамену  

1.1. Метою КЕ є перевірка готовності майбутніх учителів математики до 

професійної діяльності або продовження навчання за освітнім  ступенем магістр.  

1.2. Завдання КЕ: перевірка й оцінка рівня професійної підготовки 

студента-випускника; знання фактичного матеріалу курсу вищої математики 

(аналітична геометрія, алгебра і теорія чисел, математичний аналіз, 

диференціальні рівняння), знання теоретичних основ методики навчання 

математики в основній школі та їх практичного застосування при підготовці та 

проведенні уроків; вміння здійснювати науково-методичний аналіз задач; 

розуміння ними сутності змісту, принципів, форм, методів і прийомів навчально-

виховної діяльності у загальноосвітній школі, вміння застосовувати їх на 

практиці.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: з вищої математики – основні поняття алгебри і теорії чисел, 

аналітичної геометрії, математичного аналізу та основні поняття теорії 

диференціальних рівнянь, їх класифікацію, алгоритми розв’язування; основні 

арифметичні застосування теорії конгруенцій; застосування диференціального та 

інтегрального числення, а також диференціальних рівнянь до розв'язування 

практичних задач. 

з методики навчання математики  зміст та структуру Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти і програми з математики; 

вимоги до математичної підготовки учнів; підручники з математики; цілі 

навчання математики в основній школі; основні ідеї та поняття шкільного курсу 

математики; методичні особливості вивчення навчального матеріалу в основній 

школі; прийоми розумової діяльності при навчанні математики; принципи 

навчання математиці, методи навчання математики, основні поняття та методи 

активного навчання і його сучасні технології; теоретичні основи методики 

викладання математики як педагогічної науки та методи її дослідження. 

з педагогіки  теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної 

науки, її понятійний апарат; механізми, етапи, фактори та особливості 

навчально-виховного процесу в основній школі; загальнолюдські, національно-

культурні, морально-етичні, правові та психолого-педагогічні аспекти 

навчально-виховної діяльності учнів основної школи; організаційні форми та 

методи навчання і виховання в основній школі; основні засади управління 

педагогічними процесами.   

Вміти:  з вищої математики 

– формулювати означення, аксіоми і теореми та обґрунтувати основні з 

них; 

– наводити при необхідності ілюстрації, приклади, контрприклади;  

– доводити теореми і застосовувати відповідні факти при розв'язуванні 

конкретних математичних та прикладних задач. 

з методики навчання математики в основній школі: 

 аналізувати альтернативні підручники;  
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 здійснювати методичну (дидактичну) обробку навчального матеріалу зі 

шкільного курсу математики; 

 встановлювати міжпредметні та внутріпредметні зв’язки під час 

вивчення конкретних тем шкільного курсу математики;  

 визначати структуру уроку математики та добирати відповідні форми,  

добирати методи та засоби навчання відповідно до дидактичної мети уроку з 

урахуванням: вікових особливостей учнів, рівня їх научування і навченості, 

специфіки теми, яка вивчається; 

 оволодівати методами і прийомами навчання математики; 

 володіти загальними методичними схемами формування правил-

орієнтирів розв’язування математичних задач;  

 розв'язувати задачі зі шкільного курсу математики (у тому числі і 

нестандартні); 

 вміти розв’язувати методичні задачі. 

з педагогіки:  

 застосовувати принципи та методи навчання і виховання у 

педагогічному процесі;  

 планувати педагогічну діяльність, визначати і обґрунтовувати 

педагогічні задачі;  

 застосовувати інноваційні технології організації навчально-пізнавальної 

та виховної роботи;  

 проводити педагогічні дослідження, творчо використовувати передовий 

педагогічний досвід. 

Організація проведення екзамену 

КЕ приймає екзаменаційна комісія, яка формується із науково-педагогічного 

складу кафедр факультету і загальноуніверситетських: вищої математики та 

методики навчання математики і педагогіки та освітнього менеджменту. 

Екзамен проводиться в усній формі. Ознайомившись із змістом білета, студент 

готує короткий конспект відповіді на спеціально проштампованих паперах, які 

підшиваються до протоколу засідання ЕК. 

Тривалість підготовки складає 50 хв. з моменту отримання білета. 

Тривалість відповіді - 20-30 хвилин із врахуванням додаткових запитань комісії. 

Екзамен не передбачає перерв. 

Випускникам дозволяється користуватися під час підготовки до відповіді 

навчальними програмами, шкільними підручниками, навчально-методичними 

посібниками, науково-популярною і довідковою літературою та іншими 

дидактичними засобами, перелік яких є в програмі. 

Під час відповіді на питання білета члени екзаменаційної комісії мають 

право перервати відповідь студента, надати додаткові питання в рамках білета.  

Оцінка оголошується після закінчення відповідей всіх студентів на 

основі результатів колективного обговорення відповідей членами ЕК.
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2. Програми навчальних дисциплін, які виносяться на комплексний 

кваліфікаційний екзамен з математики, методики навчання математики, та  

педагогіки. 

2.1. Програма з вищої математики 
2.1.1. Програма навчальної дисципліни  «Алгебра і теорія чисел» 

1. Основні поняття теорії визначників. 

Означення визначників 2-го, 3-го і п –го порядків. Властивості визначників. 

Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання визначника за елементами 

довільного рядка або стовпця. Властивості визначників вищих порядків. 

2. Основні поняття теорії матриць. 

Поняття матриці. Види матриць. Ранг матриці. Елементарні перетворення 

над рядками матриць. Знаходження рангу матриці за методом елементарних 

перетворень і за методом обвідних мінорів. 

Зведення матриці до ступінчастого вигляду. Додавання матриць. 

Множення матриць. Множення матриці на число. Властивості операцій 

додавання, множення. Одинична матриця. Обернена матриця. 

3. Основні положення про лінійні системи. 

Поняття системи лінійних рівнянь. Означення розв’язку системи. Критерії 

сумісності (на основі теорії визначників, теорема Кронекера-Капеллі). Критерії 

визначеності. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом послідовного 

виключення невідомих (методом Гаусса). Застосування критерію сумісності до 

однорідної системи. Зв‘язок між розв’язками неоднорідної та однорідної системи 

рівнянь. Побудова фундаментальної системи розв‘язків. Розв‘язування системи 

лінійних рівнянь за формулами Крамера. 

4. Основні поняття векторної алгебри. 

Поняття вектора. Лінійні операції над векторами. Поняття лінійної 

залежності векторів. Лінійні комбінації двох і трьох векторів. Лінійна залежність 

чотирьох векторів.  

Означення скалярного добутку. Геометричні та алгебраїчні властивості 

скалярного добутку. Представлення скалярного добутку в декартових 

координатах.  

Означення векторного добутку. Геометричні та алгебраїчні властивості 

векторного добутку. Представлення векторного добутку в декартових 

координатах. 

Означення мішаного добутку. Властивості мішаного добутку. 

Представлення мішаного добутку в декартових координатах. Означення 

подвійного векторного добутку. 

5. Поняття про відношення між множинами.  

Бінарні відношення. Відношення порядку і еквівалентності. 

6. Поняття про поле і лінійний простір. Лінійна залежність і 

незалежність векторів. 

Означення лінійного простору, приклади. Лінійна залежність і 

незалежність системи векторів п–вимірного арифметичного векторного простору. 

Означення базису і розмірності векторного простору. Заміна базису у 

векторному просторі. Означення ізоморфізму двох векторних просторів. Теорема 
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про ізоморфізм двох скінчено вимірних просторів. Означення лінійного простору, 

приклади. 

7. Поле комплексних чисел. Операції над комплексними числами. 

8. Подільність чисел. Властивості подільності. Ознаки подільності. 

9. Прості і складені числа. Найбільший спільний дільник. Найменше 

спільне кратне. Основна теорема арифметики. 

10. Системи числення. 

Література: 

1. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре / И.М. Гельфанд. – М: Наука, 

1971. – 320 с. 
2. Дубнов Я.С. Основы векторного исчисления / Я.С. Дубнов. – М: ГИТТЛ, 1950. 

– 368 с. 
3. Завало С.Т. Алгебра і теорія чисел. Ч.1 / С.Т. Завало, В.М. Костарчук, 

Б.І. Хацет. – К: Вища школа, 1977. – 400 с. 
4. Куликов Л.Л. Алгебра і теорія чисел / Л.Л. Куликов. – М: Вища школа, 1979. – 

559 с. 
5. Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. – М: Наука, 1968. – 431 с. 
6. Лаптев Г.Ф. Элементы векторного исчисления / Г.Ф. Лаптев. – М: Наука, 1975. 

– 336 с. 
7. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры / А.И. Мальцев. – М: Наука, 1970. – 

402 с. 
8. Поліщук Т.В. Комплексний аналіз : навчально-методичний посібник для 

студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) / укл. Т.В. Поліщук. 

– Умань : УКПП 2017. – 174 с. 

9. Хазін Г.А. Математичний аналіз, Ч. 1 : навч. посіб. / Г.А. Хазін, Т.В. Поліщук. 

–  Умань :  ФОП Жовтий О.О., 2014 – Ч.1. –  136 с. 

10. Хазін Г.А. Математичний аналіз, Ч. 2 : навч. посіб. / Г.А. Хазін, Т.В. Поліщук. 

–  Умань :  Алмі,  2014. – 140 с. 

 

2.1.2. Програма навчальної дисципліни  «Аналітична геометрія»  

1. Рівняння лінії на площині. 

Поняття рівняння лінії. Параметричне представлення лінії. Рівняння лінії в 

різних системах координат. Класифікація лінії на площині. 

2. Теорія прямої лінії на площині. 

Різні види рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Умова 

паралельності і перпендикулярності двох прямих. Відхилення і відстань точки 

від прямої. Рівняння пучка прямих. Нормальне рівняння прямої. 

3. Теорія площин. 
Різні види рівняння площини. Кут між двома площинами. Умова 

паралельності і перпендикулярності площин. Рівняння площини, що проходить 

через три різні точки, які не лежать на одній прямій. Нормальне рівняння 

площини. Відхилення і відстань точки від площини. 

4. Пряма лінія у просторі.  
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Різні види рівнянь прямої у просторі. Пряма як перетин двох площин. Кут 

між прямими у просторі. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. 

Умова перетину двох прямих у просторі. Рівняння пучка прямих. Задання 

рівняння прямої у просторі. 

5. Окремі задачі на пряму і площину у просторі. 

Кут між прямою і площиною. Умови паралельності і перпендикулярності 

прямої і площини. Умова перетину прямої з площиною. 

6. Лінії другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола). 

Канонічні рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи. Дослідження форми 

еліпса, гіперболи, параболи за їх канонічним рівнянням. Поняття про 

ексцентриситет еліпса і гіперболи. Директриси еліпса, гіперболи і параболи. 

Основна фокальна властивість кривих 2-го порядку. Поняття рівняння еліпса, 

гіперболи, параболи. Дотичні до еліпса, гіперболи, параболи. Оптичні 

властивості еліпса, гіперболи, параболи. 

7. Спрощення загального рівняння лінії другого порядку. 

Перетворення коефіцієнтів рівняння лінії 2-го порядку при переході до 

нової декартової системи координат. Інваріанти рівняння лінії другого порядку. 

Поняття лінії 2-го порядку. Центр лінії 2-го порядку. Стандартне спрощення 

рівняння лінії 2-го порядку. Класифікація центральних ліній. Класифікація ліній 

параболічного типу. 

8. Дослідження форми поверхонь 2-го порядку за їх канонічним 

рівнянням. 

Еліпсоїд. Гіперболоїди. Параболоїди. Конус і циліндри другого порядку. 

Прямолінійні твірні поверхонь 2-го порядку. 

Література: 

1. Александров А.Д. Геометрия / А.Д. Александров, Н.Ю. Нецветаев. – М: Наука, 

1990. – 672 с. 

2. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии / П.С. Александров. – 

М: Наука, 1968. – 901 с. 

3. Атанасян Л.С. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-

тов. В 2 ч. Ч1. / Л.С. Атанасян, В. Т. Базылев. – М: Просвещение, 1986. – 336 с. 

4. Бахвалов С.В. Аналитическая геометрия / С.В. Бахвалов, Л.И. Бабушкин, В.П. 

Иваницкая. – М: Просвещение, 1970. – 376 с. 

5. Білоусова В.П. Аналітична геометрія / В.П. Білоусова, І.Г. Ільїн, 

О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – К: Радянська школа, 1962. – 375 с. 

6. Ильин В.А. Аналитическая геометрия / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – М: Наука, 

1988. – 224 с. 

7. Моденов П.С. Аналитическая геометрия / П.С. Моденов. – М: Изд-во МГУ, 

1955. – 564 с. 

8. Рашевський П.К. Курс дифференциальной геометрии / П.К. Рашевський. – М: 

ГИТТЛ, 1950. – 428 с. 
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2.1.3. Програма навчальної дисципліни  «Математичний аналіз»  

1. Дійсні числа. 

Область раціональних чисел. Поняття ірраціонального числа. 

Упорядкування множини дійсних чисел. Неперервність множини дійсних чисел. 

Межі числових множин. Арифметичні дії над дійсними числами. 

2. Основні поняття теорії числових послідовностей.  

Поняття числової послідовності. Означення границі числової послідовності. 

Властивості збіжних послідовностей (єдиність границі, обмеженість збіжної 

послідовності, арифметичні дії над границями збіжних послідовностей). Границя 

монотонної послідовності. Поняття про фундаментальні послідовності. 

3. Функції однієї змінної. 

Змінна величина та область її зміни. Функціональна залежність між 

змінними. Способи задання функції. Класифікація функцій. Складна функція. 

Неявно задана функція. Параметрично задана функція. Монотонна, обмежена 

функція. Парна та непарна функція. Елементарні функції. Обернена функція. 

Суперпозиція функцій. 

4. Границя і неперервність функції в точці. 

Означення границі функції в точці (за Коші і за Гейне). Теореми (про 

єдиність границі; обмеженість функції, що має скінчену границю в точці; про 

нерівності і граничний перехід в нерівності; про границю проміжної функції, про 

арифметичні дії над функціями, що мають скінчені границі). Визначні границі 

(перша, друга визначні границі). Нескінченно малі та нескінченно великі, 

порівняння нескінченно малих. Неперервність функції в точці, на відрізку та 

інтервалі. Точки розриву функції та їх класифікація. 

5. Властивості функцій, неперервних на відрізку. 

Поняття обмеженої функції; обмеженість неперервної на відрізку функції 

(1, 2 теореми Вейєрштрасса). І і ІІ теореми Больцано-Коші. Поняття рівномірно 

неперервної функції.  Теорема Кантора. 

6. Похідна функції однієї змінної. Диференціал. 

Означення похідної функції однієї змінної. Геометричний та механічний 

зміст похідної. Основні теореми про похідну. Похідні основних елементарних 

функцій. Означення та геометрична інтерпретація диференціала функції в точці. 

Похідні і диференціали вищих порядків. Похідні і диференціали складних, 

неявно заданих та параметрично заданих функцій. Інваріантність форми першого 

диференціала. Правило Лопіталля-Бернуллі. 

7. Основні теореми диференціального числення. 

Теореми Ролля, Лагранжа,Ферма, Коші, їх геометричний зміст. Формула 

Тейлора. 

8. Дослідження функції однієї змінної за допомогою похідних. 

Умова знакосталості та монотонності функції на проміжку. Означення 

екстремуму функції (необхідні і достатні умови існування екстремуму). 

Найбільше та найменше значення функції. Умова опуклості і угнутості графіка 

функції на проміжку. Точки перегину (необхідні і достатні умови існування 

точки перегину). Асимптоти графіка функції. Загальна схема дослідження 

функції. 
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9. Диференційованість функції кількох змінних. 

Арифметичний n-вимірний простір. Поняття функції двох змінних (область 

визначення, множина значень). Границя та неперервність функції. Означення 

частинних похідних та диференційованості функції двох змінних. Означення та 

геометрична інтерпретація повного диференціала функції двох змінних. Дотична 

площина та нормаль до поверхні. Диференціювання складних функцій. 

Диференціювання неявних функцій. Похідна за напрямом. Градієнт функції. 

Частинні похідні і диференціали вищих порядків. Формула Тейлора для функцій 

кількох змінних. Локальний, абсолютний та умовний екстремуми. 

10. Невизначений інтеграл. 

Поняття первісної функції, невизначеного інтеграла. Основні властивості 

невизначеного інтеграла. Таблиця основних невизначених інтегралів. 

11. Основні методи інтегрування. 

Метод розкладу. Метод підстановки (заміна змінної). Метод інтегрування 

частинами. Інтегрування раціональних функцій. Інтегрування ірраціональних 

функцій. Інтегрування трансцендентних функцій. 

12. Визначений інтеграл.  

Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла. Умови існування 

визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-

Лейбніца. Теореми про середнє значення. Основні методи обчислення 

визначеного інтеграла. 

13. Геометричні та фізичні застосування визначеного інтеграла. 

Обчислення площ плоских фігур. Обчислення об‘єму тіла. Обчислення 

довжини кривої. Обчислення площ поверхонь обертання. Фізичні застосування 

визначеного інтеграла. 

14. Невласні інтеграли. 

Невласні інтеграли 1-го роду. Ознаки збіжності невласних інтегралів.  

Невласні інтеграли ІІ-го роду. Дослідження на збіжність невласних 

інтегралів ІІ-го роду. 

15. Кратні інтеграли. 

Поняття подвійного інтеграла. Заміна змінної у подвійному інтегралі. 

Перехід у подвійному інтегралі до полярних координат. Геометричні та фізичні 

застосування подвійного інтеграла. Поняття потрійного інтеграла.  Заміна 

змінних у потрійному інтегралі. Застосування потрійного інтеграла.  

16. Криволінійні інтеграли.  

Поняття криволінійного інтеграла. Криволінійні інтеграли І і П роду. 

Незалежність криволінійного інтеграла другого роду від контуру інтегрування. 

Формула Гріна. 

17. Поверхневі інтеграли. 

Поняття поверхневого інтеграла І, ІІ роду. Формули Стокса і 

Остроградського - Гаусса. Елементи теорії поля. 

18. Ряди. 

Поняття числового ряду. Необхідні та достатні умови збіжності рядів з 

додатними членами. Поняття абсолютно і умовно збіжного ряду. Ознака 

Лейбніца. Ознака Діріхле-Абеля. Функціональні ряди. Поняття рівномірної 
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збіжності функціонального ряду. Степеневі ряди. Розклад функцій у степеневий 

ряд Тейлора. Ряди Фур‘є. 

 

Література: 

1. Ильин В.А. Основы математического анализа / В.А. Ильин, В.Г. Позняк. – М: 

Наука, 1967. – 571 с. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. В 2 ч. Ч 1 / В.А. Зорич. – М: Наука, 1997. 

– 423 с. 

3. Зорич В.А. Математический анализ. В 2 ч. Ч 2 / В.А. Зорич. – М: Наука, 1984. 

– 640 с. 

4. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа / Л.Д. Кудрявцев. – М: Висшая 

школа, 1988. – 712 с. 

5. Шкіль М.І. Математичний аналіз. В 2 ч. Ч 1 / М.І. Шкіль. – К: Вища школа, 

1994. – 423 с. 

6. Шкіль М.І. Математичний аналіз. В 2 ч. Ч 2 / М.І. Шкіль. – К: Вища школа, 

1995. – 509 с. 

7. Фихтенгольц Г.В. Основы математического анализа / Г.В. Фихтенгольц. – М: 

Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1956. 

8. Математичний аналіз,  Ч. 3: Модуль 5: Диференціальне числення функції 

кількох змінних / укл. Т.В. Поліщук, Л.А. Кіпніс  // – Умань : Візаві, 2018.  – 122 

с. 

 

2.1.4. Програма навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння»  

1. Поняття диференціальних рівнянь першого порядку. 

Диференціальні рівняння з  відокремлюваними змінними. Однорідні 

рівняння. Лінійні рівняння першого порядку. Рівняння в повних диференціалах. 

Існування та єдиність розв‘язку задачі  Коші. Диференціальні рівняння, 

нерозв‘язні відносно похідної. 

2. Диференціальні рівняння вищих порядків. 

Рівняння, що допускають пониження порядку. Загальні властивості 

лінійних диференціальних рівнянь. Лінійні однорідні рівняння. Лінійні однорідні 

рівняння зі сталими коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні рівняння зі сталими 

коефіцієнтами. 

 

Література: 

1. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения / В.И. Арнольд. – 

М: Наука, 1971. – 240 с. 
2. Ляшко І.І. Диференціальні рівняння / І.І. Ляшко, О.К. Боярчук, Я.Г. Гай. – К: 

Вища школа, 1981. – 504 с. 
3. Самойленко А.М. Дифференциальные уравнения: Примеры и задачи / 

А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, Н.А. Перестюк. – М: Висшая школа, 1989. – 

383 с. 
4. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения / М.В. Федорюк. 

– М: Наука, 1980. – 352 с. 
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5. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения / Ф. Хартман. – М: 

Мир, 1970. – 720 с. 
6. Диференціальні рівняння : навчально-методичний посібник для студентів 

фізико-математичних спеціальностей / Г.А. Хазін, І.М. Тягай. – Умань : Алмі, 

2018. – 163 с.  

7.  Диференціальні рівняння. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів 

фізико-математичних спеціальностей / Г.А. Хазін, В.В. Ефендієв, І.М. Тягай. – 

Умань : Алмі, 2018. – 102 с. 

 

2.2. Програма навчальної дисципліни «Методика навчання математики» 

 
1. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у 

навчанні математики. 

2. Методика введення понять звичайних і десяткових дробів. 

3. Методика вивчення додатних і від'ємних чисел. 

4. Методика вивчення теми: “Відношення і пропорції”. 

5. Система тестування, як засіб педагогічної діагностики успішності і 

здібностей учнів при вивченні математики. 

6. Алгебра як наука і як навчальний предмет. Цілі і зміст навчання 

алгебри в основній школі. 

7. Розвиток поняття числа в курсі алгебри. 

8. Методика вивчення теми: «Квадратична функція». 

9. Методика вивчення теми: «Раціональні числа та дії над ними». 

10. Методика вивчення теми: «Найпростіші геометричні фігури та їх 

властивості». 

11. Поняття про функцію в курсі алгебри основної школи. 

12. Геометрія як наука і навчальний предмет. Цілі і зміст навчання 

геометрії в основній школі. 

13. Методика проведення перших уроків геометрії. 

14. Методика вивчення теми: «Трикутники». 

15. Прикладна спрямованість у навчанні математики в школі. 

16. Методика вивчення теми: «Многокутники. Площі многокутників». 

17. Методика вивчення теми: «Геометричні перетворення». 

18. Методика вивчення геометричних величин у курсі планіметрії. 

19. Методика вивчення теми: «Декартові координати і вектори на 

площині». 

20. Рівнева та профільна диференціація навчання математики. 

21. Математика в школі як навчальний предмет. Мета навчання 

математики.  Вихідні положення і основні завдання навчання математики в 

основній школі. 

22. Зміст і структура традиційного курсу математики загальноосвітньої 

школи 1-Ш ступенів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти. Освітня галузь «Математика»). 

23. Загальнодидактичні принципи навчання математики. 
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24. Методи навчання математики.  

25. Організація самостійної роботи учнів на уроках математики. 

26. Методика формування математичних понять. 

27.  Теореми в шкільному курсі математики. Види теорем. Необхідні і 

достатні умови. 

28.  Функції задач у навчанні математики. Види математичних задач. 

29.  Методика навчання учнів розв’язуванню задач. Нестандартні задачі. 

30.  Форми організації навчання математики. Урок математики в 

сучасній школі.  

31.  Типи і структура уроків з математики. Шляхи підвищення 

ефективності уроків математики. 

32.  Засоби навчання: підручник з математики, навчальне обладнання та 

методика їх використання.  

33.  Використання нових інформаційних та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання при навчанні математики 

34.  Факультативні заняття, їх мета, зміст, форми проведення. 

35.  Позакласна робота з математики: математичні гуртки, вечори, 

олімпіади, тижні математики тощо. 

36.  Контроль в навчанні математики. Види контролю. Форми, методи і 

засоби контролю. 

37. Загальні і спеціальні розумові дії та прийоми розумової діяльності у 

вивченні математики. 
 

Література: 

1. Бевз Г. П. Методика викладання математики. - К.: Вища школа, 1989. 

2. Бевз Г.П. Методика розв’язування алгебраїчних задач. – К.: Рад. школа, 

1975. – 240 с. 

3. Математика для вступників до вузів. Навч. посібник/ Упоряд.: Бондаренко М. 

Ф. та ін. – Харків: “Компанія СМІТ”, 2002. 

4. Періодичні видання: науково-методичні журнали «Математика в школі», 

«Математика в школах України», методичний тижневик «Математика». 

5. Практикум з методики навчання математики. Загальна методика : 

Навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів математичних 

спеціальностей педагогічних університетів / З.І. Слєпкань, А.В. Грохольський, 

В.Я. Забранський, С.М. Лукянова, Л.Л. Панченко, І.С. Соколовська. За редакцією 

професора З.І. Слєпкань. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 292 с.  

6. Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Математика: 5-

11 класи. – К.: Навчальна книга, 2003. 

7. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, 

технология. Монография. – Донецк: ДонГУ, 2004. – 439 с. 

8. Слепкань З. И. Психолого-педагогические основы обучения математике: 

Методическое пособие. - К.: Рад.шк., 1983. 

9. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. 

10. Столяр А. А. Педагогика математики: Курс лекций.- Минск: Высшейшая 

школа, 1986. 
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11. Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні 

математики. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. – 400 с. 

12. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях: навчально-

методичний посібник / уклад. Л.А. Благодир. – Умань: ФОП Жовтий О.О. – 144 

с. 

13. Годованюк. Т.Л. Методика розв’язування задач. Елементарна математика : 

навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів 

педагогічних університетів : в 3 ч. / укл. Т. Л. Годованюк, І.М. Тягай.  – Умань, 

2017 – Ч. ІІ. – 130 с. 

14. Тягай І.М. Методика розвязування задач . елементарна математика : 

навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів 

педагогічних університетів : в 3 ч. / укл. Т. Л. Годованюк, І.М. Тягай. – Умань, 

2017 – Ч. ІV. – 120 с. 

15. М 54 Методика розв’язування задач. Елементарна математика : навчально-

методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів 

педагогічних університетів : в 3 ч. / укл. Т. Л. Годованюк. Умань : ПП Жовтий О. 

О., 2016. – Ч. І. 166 с. 

16. Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії: 

навчально-методичний посібник / О.І. Матяш, А.Л. Воєвода, Л.Ф. Михайленко, 

Л.Й. Наконечна. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 392 с. 

 

2.3. Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» 

1. Педагогіка в системі наук про людину. 

Поняття про народну педагогіку, етнопедагогіку та педагогіку як 

академічну науку. Предмет педагогіки та основні її поняття (категорії): 

формування і розвиток особистості, виховання, навчання, освіта молоді, їх 

взаємозв’язок. Самовиховання і самоосвіта. 

Педагогіка в системі педагогічних дисциплін, її зв’язок з іншими науками. 

Педагогіка школи – вищий етап розвитку української етнопедагогіки. Джерела і 

складові частини народної педагогіки. 

Педагогіка як наука і мистецтво виховання. 

2. Методологія і методи педагогічних досліджень. 

Методологія наукових досліджень. Етапи здійснення педагогічного 

дослідження. Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, 

педагогічний експеримент, бесіди, вивчення перспективного досвіду; вивчення 

документації та учнівських праць, опитування, методи моделювання 

педагогічних явищ, методи кількісного та якісного аналізу результатів 

дослідження. 

3. Розвиток, соціалізація і виховання особистості. 

Поняття про особистість, індивідуальність, індивід. Традиційна народна 

мораль про особистість, її розвиток, виховання і формування. Основні об’єктивні 

і суб’єктивні фактори формування особистості, їх особливості і взаємозв’язок. 

Виховання – визначальний чинник формування особистості. 

Роль діяльності і спілкування у розвитку особистості. 

Взаємообумовленість процесів виховання і розвитку, активна позиція 
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особистості та її роль у процесі розвитку і виховання. Психічний, фізичний, 

соціальний і духовний розвиток. 

Дитина як об’єкт і суб’єкт виховання. Вікові періоди розвитку особистості. 

Теорії розвитку особистості. 

4. Педагогічний процес як система і цілісне явище. Демократизація, 

гуманізація і гуманітаризація як провідні принципи педагогічного процесу. 
Поняття про педагогічний процес. Характеристика педагогічного процесу, 

його основні елементи та рушійні сили. Закономірності і принципи 

педагогічного процесу. Спільні та специфічні сторони виховання і навчання: 

функції, завдання, зміст, форми і методи. 

Демократизація, гуманізація і гуманітаризація педагогічного процесу. 

Оптимізація та інтенсифікація навчально-виховного процесу. 

 5. Врахування фізіологічних  та психологічних особливостей розвитку 

школяра в умовах початкової та середньої ланки освіти. 
Фізіологічні та психологічні особливості  учнів різних вікових періодів. 

Особливості діяльності молодшого школяра. Психолого-фізіологічні аспекти 

організації навчально-виховного процесу в середній ланці освіти. Спрямованість 

діяльності учителя загальноосвітнього навчального закладу на врахування 

індивідуальних особливостей школяра. 

 6. Сутність та структура процесу виховання. 

Різні підходи до трактування суті виховання. Нова парадигма виховання. 

Процес виховання як закономірна, послідовна, неперервна зміна моментів 

розвитку взаємодіючих суб’єктів. Особистісно-орієнтовний підхід у вихованні. 

Педагогічна взаємодія у вихованні, суб’єкти виховання. Діалектика і рушійні 

сили процесу виховання. Демократичний і гуманістичний характер виховання. 

Структура процесу виховання. Сутність і особливості національного 

виховання. Витоки, зміст, становлення і розвиток української національної 

системи виховання. 

7. Проблема мети виховання у педагогіці. Мета виховання у сучасному 

закладі загальної середньої освіти. 

Цілеспрямованість – найважливіша характеристика виховання. Поняття 

мети виховання. Об’єктивний характер мети виховання. Форми практичної 

реалізації мети виховання. Різні підходи до визначення мети виховання. 

Цілі суспільні та цілі суб’єктивні. Відповідність мети національного 

виховання потребам і умовам сучасного етапу соціального розвитку Української 

держави. Державні документи та Концепція про мету національного виховання. 

Всебічний розвиток особистості як соціальна мета виховання. Мета виховання в 

сучасному закладі загальної середньої освіти. 

Закон про освіту та Концепція Нової української школи про мету 

виховання. 

 8. Загальні закономірності та принципи виховання. Принципи 

національного виховання. 

Закономірності процесу виховання. Принципи виховання: 

цілеспрямованість його на засвоєння молоддю загальнолюдських духовних 
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цінностей, зв’язок з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання у праці і 

колективі тощо. 

Принципи національного виховання: народність, природовідповідність, 

демократизація, гуманізація, культуровідповідність, безперервність тощо. 

 9. Загальні методи, засоби і прийоми виховання. 
Вплив методів виховання на різні сторони особистості, її свідомість. 

Поняття про засоби, методи і прийоми виховання. Традиційні методи виховання 

в педагогіці, їх класифікація та характеристика. 

Нетрадиційні (нестандартні) методи виховання, що побудовані на засадах 

народної педагогіки. 

Основні народно-педагогічні методи формування суспільної поведінки 

дитини (нагромадження життєвого досвіду) 

Основні народно-педагогічні методи стимулювання, заохочення і 

спонукання дітей. 

Народно-педагогічні методи виховання словом рідної мови (мовлення). 

Педагогічна майстерність використання різноманітних методів виховання 

учнів, їх оптимального поєднання. 

 10. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. 

Поняття фізичного розвитку і виховання. Оздоровчі, освітні і виховні 

завдання фізичного розвитку. Зміст і засоби фізичного виховання. Народно-

педагогічні засоби фізичного загартування підростаючого покоління. Форми і 

методи фізичного розвитку школярів. Організація здорового способу життя дітей 

в сім’ї і школі. Позакласна і позашкільна фізкультурно-оздоровча діяльність 

дітей. Методи діагностики фізичного розвитку школярів. 

 11. Формування світоглядних позицій особистості і розумовий 

розвиток школярів. 

Поняття про світогляд. Суть наукового світогляду, його основні риси. 

Процес формування світоглядних позицій учнів як динамічне й особливе явище. 

Етапи формування наукового світогляду. Формування наукового 

світогляду у процесі навчання та у позакласній роботі. 

Народний світогляд як система поглядів, переконань, ідеалів, що е 

основою народної духовності. Вияв народного світогляду в ідейній, морально-

етичній спадщині, традиціях і звичаях української нації. Характерні риси 

українського світогляду – органічна єдність, гармонійне злиття Людини і 

Природи, Народу і Космосу. 

Формування національної свідомості (самосвідомості) учнів. Проблеми та 

шляхи подолання комплексу національної і громадянської неповноцінності серед 

окремої частини учнів, виховання, свідомих громадян, патріотів Батьківщини, 

поборників дружби між усіма народами України. Українознавство як важливий 

засіб формування національної свідомості. 

Розумовий розвиток особистості. Шляхи і засоби розумового розвитку 

школярів. Діагностика та розумове виховання особистості. Творчо обдаровані 

діти. 

12. Соціальний розвиток особистості школяра. Виховання особистості 

в колективі. Основи виховної роботи в дитячих громадських організаціях. 
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Поняття про соціалізацію та соціальний розвиток особистості. Основні 

фактори впливу на соціалізацію особистості. Соціальна та громадянська 

активність та її формування в умовах сім’ї і школи. Організація соціально-

комунікативної діяльності учнів. Соціальний розвиток учнів в процесі 

навчально-виховної роботи та методи його діагностики. 

Проблеми особистості і колективу. 

Загальні поняття про дитячий колектив, його ознаки та структура. Основні 

типи колективів. Динаміка та стадії розвитку колективу. Система перспективних 

ліній, традицій колективу. Принципи паралельної дії і єдності педагогічних 

вимог. Проблеми дитячого колективу, його навчання та виховання. 

Гармонія розвитку колективу та особистості. 

Характеристика існуючих дитячих та юнацьких формальних та не 

формальних організацій, їх завдання; напрямки діяльності. Система учнівського 

самоврядування. 

13. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання. 

Поняття про духовність і духовний розвиток, духовні цінності. 

Загальнолюдські і культурно-національні цінності. Шляхи інтерналізації 

загальнолюдських і культурно-національних цінностей. Діагностика духовного 

розвитку. 

Мораль як серцевина духовного розвитку особистості. Народна мораль, 

засвоєння її у процесі залучення дітей до праці, дотримання традицій, звичаїв, 

участі у обрядах тощо. Моральне виховання і релігія. Основи статевого 

виховання учнів. 

Естетичне виховання як складова духовної культури. Шляхи і засоби 

естетичного виховання у навчальній, позакласній і позашкільній роботі. Форми і 

методи естетичного виховання. Естетичне виховання на народних традиціях, 

національному мистецтві, музиці, фольклорі. 

 14. Виховання свідомої дисципліни. Основи правового виховання. 

Свідома дисципліна, обов’язок і відповідальність – важливі моральні 

якості особистості. Виховання свідомої дисципліни. Завдання і зміст правового 

виховання. Форми і методи правового виховання Значення правового виховання 

в попередженні правопорушень серед учнівської молоді. 

Правопорушення неповнолітніх та причини їх виникнення. Попередження 

правопорушень (профілактика відхилень поведінки учнів у школі, громадських 

місцях, сім’ї). Ліквідація першопричин правопорушень неповнолітніх. 

Особливості виховної роботи з дітьми, схильними до правопорушень. 

 15. Трудове та економічне виховання. Система профорієнтації. 
Завдання та зміст трудового виховання. Види предметно-перетворювальної 

діяльності, методи і форми здійснення. Використання трудових традицій 

українського народу у трудовому вихованні учнів. Суспільно-корисна, 

продуктивна праця як засіб виховання. Трудові об’єднання школярів в умовах 

переходу до ринкової економіки. 

Система профорієнтації. 

Економічне виховання, його завдання, форми та методи здійснення. 
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 16. Функції і основні напрями діяльності класного керівника та 

соціального педагога. 

Класний керівник як наставник учнів і помічник в організації 

життєдіяльності школярів. Організаційно-педагогічна робота класного керівника, 

планування і облік його роботи, визначення рівня розвитку дітей. Класний 

керівник і особистісно-орієнтоване виховання. Робота класного організатора з 

батьками, громадськими організаціями. 

Соціальний педагог, його функції та обов’язки. Положення про 

соціального педагога. 

 17. Позакласне та позашкільне виховання і навчання. 
Загальне поняття про позакласну і позашкільну роботу в системі виховання 

цілісної особистості. Завдання, зміст і основні принципи позакласної роботи з 

школярами. 

Різноманітність масових, групових та індивідуальних форм позакласної 

роботи. Впровадження позакласної діяльності школярів, що побудована на 

давніх українських традиціях. 

Позашкільна виховна робота: її завдання і зміст. Позашкільні навчально-

виховні заклади і основні напрямки їх діяльності. 

Взаємозв’язок позакласної і позашкільної роботи. 

18. Родинне виховання особистості. Інтеграція зусиль сім’ї і школи у 

вихованні і розвитку школяра. 

Виховання у сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Вплив 

атмосфери сімейного життя, її ставлення до праці, трудового укладу, загальної 

культури, рівня педагогічної культури батьків, системи взаємин на виховання 

дитини. 

Сучасні проблеми сімейного виховання: підготовка дітей до школи, 

організація домашньої навчальної діяльності, створення раціонального режиму 

дня, визначення обов’язків дитини по дому, системи вимог, організація розвитку 

кмітливості, розважальних, пізнавальних, навчальних, творчих інтересів. 

Сталі (традиційні) народно-педагогічні погляди на сім’ю і виховання дітей 

в родині. Основні народно-педагогічні традиції сімейного виховання дитини. 

Форми зв’язку школи і сім’ї. Співробітництво учителів і батьків. 

Відповідальність батьків за розвиток дитини. Нетрадиційні форми роботи з 

батьками (організація консультпунктів з проблем сімейного виховання, 

конференції батьків по обміну досвідом організації раціонального дозвілля дітей 

різних вікових груп, семінари-практикуми по відродженню національних 

традицій в сім’ях, вихідний день в школі разом з батьками і дітьми та ін.) у 

поєднанні з традиційними (народні університети педагогічних знань для батьків, 

педагогічний всеобуч та ін.). 

Участь громадськості у вихованні дітей та формуванні національної 

свідомості особистості. Ради школи, батьківські ради та комітети. Виховання 

дітей за місцем проживання.  

19. Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його 

структура. 
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Виникнення і розвиток дидактики як теоретичного компоненту педагогіки, 

що вивчає проблему навчання та освіти. Загальна теорія навчання і методики 

окремих предметів з основ наук, їх взаємозв’язок. 

Основні категорії дидактики: процес навчання, принципи навчання, зміст 

освіти, методи навчання, організаційні форми навчання. 

Українська народна дидактика, її мета, завдання і зміст. 

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. 

Викладання як діяльність учителя, учіння – пізнавальний процес, що 

здійснюється учнями за безпосереднього та опосередкованого керівництва 

учителем. Структура процесу навчання. 

Основні функції навчання (освітня, розвиваюча, виховуюча) та їх 

взаємозв’язок. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. 

Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення, 

осмислення, запам’ятовування та застосування знань і умінь у практичній 

діяльності. 

Стимули та мотиви учіння школярів. 

Особливості пояснювально-ілюстративного (інформаційного) підходу до 

навчання.  

Проблемно-пошуковий, дослідницький підхід до навчання. Поняття про 

проблему, проблемну ситуацію в навчанні. Рівні проблемності у навчанні. 

Організація проблемно-пошукової діяльності, включення елементів 

дослідництва в навчальний процес. Оптимальне поєднання пояснювально–

ілюстративного та проблемного навчання. 

Основи програмованого навчання. Концепція програмованого навчання. 

Машинне і безмашинне програмування. Способи програмування: лінійне, 

розгалужене, змішане. Навчання алгоритму і алгоритм навчання. Перспективи 

розвитку і застосування програмованого навчання. Комп’ютеризація навчання. 

Сутність модульно-розвиваючого навчання, способи його реалізації в сучасній 

школі. 

 20. Закономірності та принципи навчання. 

Поняття про закономірності навчання, основні закономірності процесу 

навчання. 

Визначення принципів навчання як вихідних положень, що 

характеризують пізнавальну діяльності учнів і технологію діяльності вчителя. 

Загальнодидактичні принципи навчання: науковості, наочності навчання, 

виховуючий характер навчання, систематичності, міцність знань, умінь і навичок, 

доступності навчання, індивідуалізація навчання. 

Принципи навчання, що виникли під впливом народної дидактики: 

гуманістичний характер навчання; послідовність і систематичність навчання; 

навчання на основі загальнолюдських цінностях, на кращих традиціях і обрядах 

народу України, навчання на етнографічних особливостях попередніх поколінь; 

навчання в навіюванні, спонуканні, заохоченні та ін. 

21. Зміст освіти як фундамент базової культури особистості. 
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Наукові основи змісту освіти в цивілізованому суспільстві. Зміст освіти в 

сучасній школі, його основні компоненти. Оновлення змісту освіти в умовах 

розбудови української держави.  

Державні стандарти змісту освіти. Концепція Нової української школи 

(зміст освіти: освітні галузі;  модельні навчальні програми; базовий навчальний 

план, типовий навчальний план; робочий навчальний план закладу освіти; 

календарне планування).  

Навчальний план для різних типів загальноосвітніх шкіл України, 

динамізм його для шкіл різних регіонів України. Науково-педагогічні основи 

навчального плану. Принципи його побудови. 

Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм, їх 

структура. 

Види навчальних підручників для шкіл України. Нові навчальні книги для 

шкіл України. 

 22. Форми організації навчання. 
Форми організації навчального процесу як дидактична категорія. 

Історичний розвиток організаційних форм навчання. Виникнення і розвиток 

класно-урочної системи навчання. Урочні форми організації навчального 

процесу: урок, лекція, семінар, практикум, лабораторні і практичні заняття тощо. 

Позаурочні форми організації навчання: факультатив, екскурсія, домашні 

завдання, гуртки, самостійна робота, додаткові заняття та  ін.), їх характеристика. 

Форми організації діяльності учнів на уроці: індивідуальна, парна, групова, 

фронтальна. 

 23. Урок в сучасному закладі загальної середньої освіти. 
Вимоги до сучасного уроку. Педагогічні вимоги до побудови уроку, його 

структури (постановка мети, завдань, обладнання уроку; дотримання реалізації 

функцій уроку; врахування особистого досвіду учнів; розвиток мотивації 

навчання; організація різних видів діяльності на уроці; контроль за пізнавальною 

діяльністю учнів і зворотні зв’язки). 

Традиційна типологія уроків. Структура уроку в залежності від його мети. 

Підготовка учителя до уроку та її основні етапи. Нетрадиційні уроки в школі. 

Шляхи удосконалення уроку в сучасному закладі загальної середньої 

освіти. 

 24. Методи і прийоми навчання та активізації пізнавальної діяльності 

учнів. 

Визначення методу навчання. Прийоми як складова частина методу і як 

самостійна дидактична категорія. Різні підходи до класифікації методів: за 

джерелами знань, за особливостями діяльності учителя і учня, за характером 

пізнавальної діяльності учня. 

Характеристика методів навчання за джерелами знань: словесні, наочні, 

практичні. 

Характеристика методів за характером пізнавальної діяльності учнів 

(пояснювально–ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково–

пошуковий, дослідницький) 
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Народно-педагогічні методи навчання: народна дидактична гра, 

переконання засобами народного мовлення: усні оповіді, жанри фольклору; 

народно-пісенний вплив на свідомість і сприйняття учнем навчального 

матеріалу; народна повчальна творчість; практичні методи засвоєння нового 

матеріалу та ін. 

 25. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень учнів. 
Поняття контролю та його значення у навчально-виховному процесі. 

Функції контролю. Оціночні судження як важливий важіль управління 

розвитком свідомості, характеру, волі та навчальних здібностей учнів. 

Педагогічні вимоги до перевірки. Методи та види контролю навчальних 

досягнень учнів. 

Оцінка успішності учня, її призначення. Критерії якості знань і навичок 

учнів. Характеристика 12-бальної системи оцінювання. Майстерність та такт 

учителя при аналізі відповідей учнів. 

 26. Засоби навчання. 
Роль та значення засобів навчання в організації і здійсненні навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Класифікація засобів навчання. Натуральні 

об’єкти, схематичні зображення, електронні та звуко-технічні засоби. ТЗН, 

навчальні кабінети, комп’ютеризація. 

Вимоги до ілюстраційно-демонстраційних засобів навчання. 

27. Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами. 

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Мета та основні 

принципи освіти України. Система освіти України та її структура. Питання 

управління освітою в Законі України «Про освіту». 

Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості 

учня. Три рівні повної загальної середньої освіти: початкова освіта тривалістю 

чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня 

освіта тривалістю три роки. Особливості управління різними типами освітніх 

закладів. 

Учасники навчально–виховного процесу. Державні і громадські органи 

управління освітою. Особливості управління системами освіти у найбільш 

розвинених зарубіжних країнах. 

 28. Основні функції управління освітнім процесом. 

Система управління сучасною освітою відповідно до Закону про освіту. 

Наукові основи управління. Принципи управління освітою. Статут закладу 

загальної середньої освіти та положення про заклад загальної середньої освіти. 

Внутрішньошкільне керівництво і контроль; планування роботи. Принципи 

і методи внутрішньошкільного керівництва, його зміст та форми реалізації. 

Педагогічна рада в закладі освіти та рада школи, їх функції, зміст і форми 

діяльності. 

 29. Вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. 

Поняття перспективного педагогічного досвіду. Критерії та етапи вивчення 

перспективного педагогічного досвіду. Форми поширення досвіду. Діяльність 

кращих закладів загальної середньої освіти України, особливості роботи 

вчителів-новаторів. 
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30. Внутрішкільний контроль та підвищення кваліфікації і атестація 

педагогічних працівників. 

Внутрішкільний контроль, планування роботи. Організація контролю за 

діяльністю учителів, вихователів, класних керівників, форми контролю та їх 

вдосконалення. 

Проблеми підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення і поширення 

перспективного досвіду вчителів і педагогічних колективів, впровадження в 

практику школи досягнень педагогічної науки як основні завдання 

удосконалення професіоналізму вчителів. Залучення учительських кадрів до 

педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання 

учнівської молоді, вдосконалення навчально–виховного процесу, відродження 

української культури та ін. 

Методичне забезпечення діяльності вчителя. Система підвищення 

кваліфікації. Методичні об’єднання. Наукова організація праці в школі – основа 

вдосконалення освітнього процесу. Принципи наукової організації педагогічної 

праці. Атестація педагогічних працівників. 
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книга – Богдан, 2007. – 232 с. 

7. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 

560с. 

Електронні ресурси: 

1. Закон України «Про загальну середню освіту». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 
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3. Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2020

16/12/05/konczepcziya.pdf 

4. Навчальні програми. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 

5. Основи дидактики - Чайка В.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/340-osnovi-didaktiki-chayka-vm.html  

6. Педагогіка - Зайченко І.B. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://westudents.com.ua/knigi/344-pedagogka-zaychenko-B.html 

7. Педагогіка - Максимюк С.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/344-pedagogka-zaychenko-B.html  

8. Педагогіка - Мойсеюк Н.Є. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/347-pedagogka-moyseyuk-n.html 

9. Педагогіка - Пальчевський С.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/348-pedagogka-palchevskiy-ss.html 

10. Педагогіка - Фіцула М.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://westudents.com.ua/knigi/349-pedagogka-ftsula-mm.html 

11. Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://westudents.com.ua/knigi/350-pedagogka-vischo-shkoli-kurlyand-

zn.html 

12. Педагогіка вищої школи - Ортинський В.Л [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://westudents.com.ua/knigi/351-pedagogka-vischo-shkoli-ortinskiy-

vl.html 

13. Педагогіка вищої школи - Туркот Т.I. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://westudents.com.ua/knigi/352-pedagogka-vischo-shkoli-turkot-tI.html 

14. Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А.І. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/345-pedagogka-u-

zapitannyah-vdpovdyah-kuzmnskiy-a.html 

15. Педагогіка. Тексти лекцій – Педагогіка для студентів. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Pedagogika-tekst.pdf 

16. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п 

17. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня» зі змінами внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН 

України від 07.08.2015 № 855 

18. Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів. Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року 
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19. Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/356-

teoretichn-osnovi-suchasno-ukransko-pedagogki-vishnevckiy-o-.html 

20. Теорія і методика виховання - Омеляненко В.Л. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/357-teorya-metodika-vihovannya-

omelyanenko-vl.html 

21. Технологія і техніка шкільного уроку - Кузьмінський А.І. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/358-tehnologya-tehnka-

shklnogo-uroku-kuzmnskiy-a.html 

22. Ягупов В.В. Педагогіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eduknigi.com/ped_view.php?id=23 
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Приклад екзаменаційного білету 

 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

Освітній ступінь бакалавр 

Спеціальність  014.04 Середня освіта (Математика) 

Освітня програма: Середня освіта (Математика) 

Семестр  8 

Форма навчання:  денна 

Кваліфікаційний екзамен  
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25 

1. Комп’ютерне тестування навчальних досягнень з теорії навчання і виховання. 

2. Основні поняття теорії визначників. 

3. Методика вивчення додатних і від'ємних чисел. 

4. Задача з вищої математики. 

5. Задача з елементарної математики. 

 

 

 

Критерії оцінювання результатів кваліфікаційного екзамену. 

1. Критерії оцінювання відповідей студентів  

– наявність розгорнутої відповіді на теоретичні питання повнота розкриття;  

– рівень володіння категоріальним апаратом і термінологією; 

– глибина наукового аналізу і повнота розкриття питання;  

– чіткість, логічність і послідовність викладання засвоєних знань; 

– уміння проілюструвати науково-теоретичні знання практичними прикладами.  

Результати складання комплексного екзамену оцінюються у формі 

рейтингового балу (максимальне значення якого рівне 100) за бальною шкалою. 

Підсумковий рейтинговий бал є простою сумою рейтингових балів за 

кожне питання білету (20 балів):  
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Критерії оцінювання відповідей студентів на питання білету наведені в 

наступній таблиці:  

Рівень/Бал  Критерії оцінювання відповідей студентів на питання білету 

А 

18- 20 бали 

Студент дає повну і вичерпну відповідь на питання білету . 

Студент на високому рівні: опанував програмний матеріал; вміє 

обґрунтовувати знання, аналізувати явища та об’єкти, які 

вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; чітко, лаконічно, 

логічно відповідає на поставлені питання; застосовувати 

теоретичні положення на практиці та розв'язувати практичні 

завдання. Вільно володіє науковою термінологією, змістом 

відповіді на питання білету, має власні погляди, наводить 

приклади, що ілюструють відповідь. 

В 

16-17 бали 

Студент опанував програмний матеріал, вміє обґрунтовувати 

знання, застосовувати теоретичні положення на практиці, дає 

аргументовані відповіді на поставлені питання. Під час відповіді 

студент допустив деякі неточності або надав неповну відповідь 

за умови, що принципові моменти питання розкриті правильно, а 

при розв'язанні практичних завдань допущені лише незначні 

неточності. 

C 

14-15 бали 

Студент виявив міцні знання програмного матеріалу, включаючи 

аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, 

містять певні неточності, за вміння застосовувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних задач; студент допускає 

несуттєві помилки і не може чітко та   повно відповісти на 

питання білету.  

D 

12-13 бали 

Відповіді студента нечіткі, неповні, містять декілька суттєвих 

неточностей, При розв'язанні практичних завдань допущені 

помилки і порушена логіка, що вплинуло на результат та 

правильність висновків. 

E 

10-11 бали 

Студент виявив слабкі знання навчального матеріалу. Відповіді 

на питання білету неточні або мало аргументовані, з порушенням 

послідовності їх викладу, слабке застосування теоретичних 

положень при виконанні практичних завдань. 

FХ 

8-9 бали 

Студент виявив фрагментарні знання програмного матеріалу. 

Відповіді на питання білету неточні або мало аргументовані і, з 

порушенням послідовності їх викладу, слабке застосування 

теоретичних положень при виконанні практичних завдань. 

F 

0-7 бали 

Студент не опанував змістом програми в обсязі, передбаченому 

оп. 
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Характеристика повноти відповіді 

Повнота відповіді Максимальна кількість 

балів – 20 

Ґрунтовна відповідь 14-20 

Неповна відповідь 10-13 

Не розкрито зміст питання 8-9 

Незадовільна відповідь 0-7 

 

 

 

Шкала оцінювання 

90-100 Відмінно A (відмінно) 

82-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-81 C (добре) 

69-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-68 E (достатньо) 

35-59 

Незадовільно 

Fx (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


