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ВСТУП 

 

Програма Екзамену з Математики та методики навчання математики 

(далі «Екзамен») укладена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика).  

Екзамен передбачає перевірку й оцінку комплексної науково-

теоретичної і практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» до практичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ 

ступеня. Програма екзамену містить комплекс питань, що репрезентують зміст 

методики навчання математики у старшій школі та математики.  

Курс методики навчання математики у старшій школі спрямований на 

формування методичних, математичних і фахових компетентностей майбутніх 

учителів математики. Навчання даного курсу передбачає: опанування 

студентами змісту і структури курсу математики старшої школи; ґрунтовне 

вивчення студентами 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 початків аналізу та стереометрії, 

раціонального  добору методів, форм і засобів навчання математики. 

Курс математики спрямований на оволодіння студентами теоретико-

множинною і логічною символікою алгебри і теорії чисел, математичного 

аналізу; формування у майбутніх учителів вміння застосовувати 

диференціальне і інтегральне числення 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. 

У кінці програм подано перелік рекомендованої літератури для 

підготовки до кваліфікаційного екзамену. Кожний білет містить три питання: 

перше з методики навчання математики, друге з математики, третє – задача з 

математики. Під час підготовки відповіді на питання екзаменаційного білету 

студент має право користуватися чинними програмами з математики для 

середньої загальноосвітньої школи та підручниками з математики для 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Форма проведення екзамену – усна.  

1. Мета та завдання «Екзамену». 

1.1. Метою «Екзамену» є перевірка готовності майбутніх учителів 

математики та фізики до професійної діяльності.  

1.2. Завдання кваліфікаційного екзамену: перевірка й оцінка рівня 

професійної підготовки студента-випускника; знання фактичного матеріалу 

курсу математики старшої школи; знання теоретичних основ методики 

навчання математики в старшій школі та їх практичного застосування в 

плануванні 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 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 старшій школі; зміст шкільного курсу 

з алгебри і початків аналізу та стереометрії; методичні особливості вивчення 

навчального матеріалу в старшій школі;  прийоми розумової діяльності при 

навчанні математики; принципи навчання математиці, методи навчання 

математики, основні поняття та методи активного навчання і його сучасні 

технології. З математики – основні поняття алгебри і теорії чисел, 

математичного аналізу основні арифметичні застосування теорії конгруенцій; 

застосування диференціального та інтегрального числення до розв'язування 

практичних задач.  

Вміти:  

з методики навчання математики у старшій школі: 

 визначати та формулювати дидактичну мету уроку з алгебри і 

початків аналізу та стереометрії в старшій школі  на основі вимог державного 

стандарту та програми з математики;  

 виконувати різні види планування роботи вчителя математики;  

 аналізувати альтернативні підручники;  

 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; 

 складати плани-конспекти уроків різних типів;  

 складати плани та сценарії для різних форм позакласної 

(позаурочної) роботи з математики;  

 володіти загальними методичними схемами формування правил-

орієнтирів розв’язування математичних задач.  

з 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. 

Програмні компетентності: 

Загальні: 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. 



ЗК 2. Здатність узагальнювати основні категорії предметної області в контексті 

загальноісторичного процесу.  

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Мати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність діяти на основі етнічних норм (мотивів). 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 11. Здатність проводити дослідження на сучасному науковому рівні. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 13. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК 14. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації 

та самовдосконалення. 

ЗК 15. Мати навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 16. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, 

усвідомлення гендерних проблем. 

ЗК 17. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації 

суспільної свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-

економічного та екологічного розвитку суспільства.  

Фахові: 

ФК 1. Володіння спеціальною професійною термінологією та уміння її 

використовувати та передавати. 

ФК 2. Наявність системи наукових знань із  дисциплін фундаментальної та 

професійної підготовки та здатність до її застосування на практиці. 

ФК 3. Володіння методикою викладання математики, використання 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

ФК 4. Здатність в умовах розвитку науки й психолого-педагогічної практики до 

переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти набувати 

нові знання, використовувати новітні технології. 

ФК 5. Здатність проводити уроки у базовій школі з використанням сучасних 

підходів до організації навчально-виховного процесу. 

ФК 6. Розроблення і використання дидактичних засобів. 

ФК 7. Здатність користуватися вербальними та невербальними засобами 

передачі математичної інформації. 

ФК 8. Здатність працювати із навчально-методичною та науково-предметною 

літературою. 

ФК 9.  Здатність застосовувати методи навчання, методичні прийоми, 

технології навчання, сучасні технології розвитку критичного мислення, 

мобільного навчання, компетентнісно-орієнтовані технології навчання з 

формування в учнів ключових компетентностей для життя. 

ФК 10. Здатність застосовувати прийоми розумової діяльності.  

ФК 11. Здатність розуміти міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань 

у доведеннях, а також розташовувати їх у логічну послідовність. 



Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Планувати педагогічну діяльність, визначати і обґрунтовувати 

педагогічні задачі; вибирати комплекс ефективних систем та педагогічних 

технологій. 

ПРН 2. Демонструвати ілюстрації та наводити приклади і контрприклади.  

ПРН 3. Володіти методами і прийомами навчання математики у базовій школі. 

ПРН 4. Володіти загальними методичними схемами формування правил-

орієнтирів розв’язування математичних задач.  

ПРН 5. Застосовувати інноваційні технології організації навчально-

пізнавальної та виховної роботи.  

ПРН 6. Демонструвати знання фактичного матеріалу шкільного курсу 

математики та володіння методикою їх навчання. 

ПРН 7. Здійснювати методичний аналіз навчального матеріалу шкільних 

підручників. 

ПРН 8. Виявляти готовність реалізувати рівневу та профільну диференціацію 

навчання математики. 

ПРН 9. Виявляти готовність формувати і розвивати математичну 

компетентність учнів. 

ПРН 10. Встановлювати між предметні та внутріпредметні зв’язки під час 

вивчення конкретних тем шкільного курсу математики. 
 

2. Програми навчальних дисциплін, які виносяться на комплексний 

державний екзамен з методики навчання математики у старшій школі, 

педагогіки та методики навчання фізики у старшій школі 

2.1. 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. 

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. 
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та вищій школах : навч. посіб. для студ. фізико-мат. спец. пед. ун-тів. Ч. 1 / 

А. В. Грохольська, С. Є. Яценко. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Київ : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2012. - 230 с.  

3. 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.  

4. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге вид., 

допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2006. – 582 с.  

5. Програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. 

Математика: 5 -11 класи. – К.: Навчальна книга, 2003. – 48 с.  

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

1975. – 240 с. 

7. Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя 

математики. – М., 1990 

8. Крайзман М.Л. Розв’язування геометричних задач методом векторів. – 

К.: Рад. школа, 1980. – 116 с. 

9. Прус А.В., Швець В.О. Збірник задач з методики навчання математики. 

– Житомир: „Рута”, 2011. – 388 с.  

10. Слепкань З. И. Психолого-педагогические основы обучения 

математике: Методическое пособие. - К.: Рад. шк., 1983. – 198 с.  

2.2. Програма з математики 
1. 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. 

2. Поле комплексних чисел. Операції над комплексними числами.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

9. Основні теореми диференціального числення. 

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

Тейлора. 

9. 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. 

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. 

 



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

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

10. 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. 

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

Поліщук. –  Умань :  Алмі,  2014. – 140 с. 

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

1994. – 423 с. 

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

1995. – 509 с. 

 

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 державного екзамену оцінюються у формі 

рейтингового балу (максимальне значення якого рівне 100) за національною 

шкалою та в системі ECTS. 

Підсумковий рейтинговий бал є простою сумою рейтингових балів за 

кожне питання білету (20-30 балів):  

 питання з методики навчання математики у старшій школі – 40 балів;  

 питання з педагогіки – 30 балів;  

 питання з методики навчання фізики -30 балів.  

 

 



Критерії оцінювання відповідей студентів на питання білету наведені в 

наступній таблиці:  

Рівень/бал Критерії оцінювання відповідей студентів на питання 

білету 

А 

36-40 

27-30; 

балів 

Студент дає повну і вичерпну відповідь на питання білету . 

Студент на високому рівні: опанував програмний матеріал; 

вміє обґрунтовувати знання, аналізувати явища, 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 

35-33 

25-26 балів 

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 відповів 

неповно за умови, що принципові моменти питання розкриті 

правильно, а при розв’язанні практичного завдання допущені 

лише незначні неточності. 

C 

32-30 

23-24 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 

29-27 

21-22 бали 

Відповіді студента нечіткі, неповні, містять декілька суттєвих 

неточностей. При розв’язанні практичного завдання 

допущені помилки і порушена логіка, що вплинуло на 

результат та правильність висновків. 

E 

26-24 

18-20 балів 

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 

23-14 

11-17 балів 

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 

0-13 

0-10 балів 

Студент не опанував змістом програми в обсязі, 

передбаченому галузевим стандартом вищої освіти. 

 

 



Характеристика повноти відповіді 

Повнота відповіді Відповідь на питання 

(максимальна кількість 

балів – 30/40) 

Ґрунтовна відповідь 27-30/36-40 

Неповна відповідь 23-26/30-35 

Не розкрито зміст питання 18-22/26-29 

Незадовільна відповідь 0-17/0-23 

 

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 

 

  



Приклад екзаменаційного білету 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 
 

Освітній ступінь: бакалавр 

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)   

Освітня програма: Середня освіта (Фізика. Математика)   

Семестр  8 

Форма навчання: денна, заочна 

Екзамен з Математики і методики навчання математики 

 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Методика вивчення додатних і від'ємних чисел. 

2. Геометричний зміст похідної. 

3. Задача з математики. 

 

 


