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Пояснювальна записка 
Метою вступних випробувань є перевірка рівня знань та умінь 

вступників з фундаментальних розділів математики та методики навчання 

математики, що дозволяє продовжувати їм навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра. 

Програма вступних випробувань містить  питання з курсів лінійної 

алгебри, вищої алгебри та теорії чисел; аналітичної, конструктивної та вищої 

геометрії; математичного  аналізу, теорії функцій; методики навчання 

математики, які об’єднані в чотири розділи; «Алгебра і теорія чисел», 

«Геометрія», «Математичний аналіз та теорія функцій», «Методика навчання 

математики». 

І. Основні вимоги до знань і умінь 
Під час випробувань вступники до університету повинні 

продемонструвати знання основних понять, тверджень і методів відповідних 

математичних теорій та уміння застосовувати їх до розв’язування конкретних 

задач і вправ. 

ІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь 
Під час оцінювання відповідей вступників рекомендується 

користуватись такими критеріями: 

 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Ставиться вступнику, який дав чітку і обґрунтовану 

відповідь на кожне питання, продемонстрував глибоке 

володіння основними поняттями і методами відповідних 

математичних теорій та уміння застосовувати їх до 

розв’язування конкретних  задач і вправ. 

75-89 

Ставиться вступнику, якщо він дав правильні і 

обґрунтовані відповіді на всі питання, виявив розуміння 

основних понять і методів відповідних математичних теорій 

та уміння застосовувати їх до розв’язування конкретних задач 

і вправ, але при цьому допускав неточності в формулюваннях 

та незначні помилки при проведенні математичних викладок. 

60-74 

Ставиться вступнику, який показавши в цілому правильне 

розуміння основних понять і методів відповідних 

математичних теорій та уміння застосовувати їх до 

розв’язування конкретних задач і вправ, допускав суттєві 

недоліки або помилки, відповідаючи на питання, виявив 

прогалини в знаннях або зовсім не зміг відповісти на одне з 

питань. 

1-59 

Ставиться в тому  випадку,  коли вступник зовсім не 

володіє основними поняттями і методами відповідних 

математичних теорій, не вміє розв’язувати  найпростіші задачі 

і вправи. Незадовільна оцінка ставиться також у тому разі, 

коли студент не зміг відповісти на два питання. 
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ІІІ. Форма проведення вступного випробування 
 

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди (усно чи 

письмово). Порядок проведення співбесіди визначається Приймальною 

комісією університету. 

 

IV. Зміст навчального матеріалу 
 

1. Алгебра і теорія чисел 
Екзаменовані повинні володіти теоретико-множинною і логічною 

символікою, основними  поняттями алгебри і теорії чисел (алгебраїчна 

операція, група, кільце, поле, векторний простір, лінійна залежність і 

незалежність, лінійні оператори, матриці і визначники, прості числа, 

подільність, многочлени), мати чітке уявлення про основні числові системи і 

їх будову, володіти навичками розв’язування систем лінійних рівнянь. 

 

1. Групи, кільця, поля, їх найпростіші властивості. 

2. Поле   комплексних   чисел.    Алгебраїчна   та   тригонометрична   

форми комплексного числа. 

3. Системи лінійних рівнянь.  Критерій сумісності  і  визначеності 

системи лінійних   рівнянь.   Розв’язування   систем   лінійних   рівнянь   

методом   послідовного виключення невідомих. 

4. Існування  ненульових розв’язків системи лінійних однорідних  

рівнянь. Фундаментальна система розв’язків системи лінійних однорідних 

рівнянь, її побудова. 

5. Обернена  матриця.   Розв’язування системи лінійних рівнянь 

матричним способом. Формули Крамера. 

6. Векторні простори, підпростори. Базис і розмірність 

скінченновимірного векторного простору. 

7. Евклідові простори. Норма вектора. Кути між векторами. Теорема 

Коші-Буняковського, нерівність трикутника. 

8. Ортогональні та ортонормовані базиси евклідових просторів. 

Визначник Грама. Ортогональне доповнення до підпростору. 

9. Лінійні оператори. Матриця лінійного оператора. Власні значення і 

власні вектори. Теорема про зв’язок  характеристичних чисел і власних 

значень лінійного оператора. Зведення матриці до діагонального вигляду. 

Поняття  матриці жорданової форми. 

10. Поняття квадратичної форми. Зведення квадратичної форми до 

канонічного вигляду. Закон інерції квадратичних форм. 

11. Теорема про ділення з остачею в кільці цілих чисел. НСД і НСК двох 

чисел і зв’язок між ними. Алгоритм Евкліда. 

12. Прості числа. Нескінченість множини простих чисел. Канонічний 

розклад складеного  числа у вигляді  добутку простих  чисел  та єдиність  
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такого  розкладу. Канонічний запис та застосування такого запису до 

знаходження НСД і НСК чисел. 

13. Многочлени над полем. Теорема про ділення з остачею. НСД двох 

многочленів. Алгоритм Евкліда. Основна теорема алгебри та наслідки з неї. 

 

2. Геометрія 
 

Студенти повинні володіти методами аналітичної геометрії, бути 

ознайомленими  як з груповою, так і з структурною точкою зору на 

геометрію, з сучасним аксіоматичним  методом, основними фактами 

геометрії Лобачевського, мати загальні уявлення про різні неевклідові 

геометрії, використовувати знання топології при означенні ліній і поверхонь, 

вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, зокрема, до  доведення 

теорем і розв’язування задач шкільного курсу геометрії. Це означає, що при 

відповіді студенти повинні продемонструвати достатньо широкий погляд на 

геометрію і готовність викладати елементарну геометрію незалежно від того, 

на якій аксіоматиці вона побудована, тобто готовність працювати в школі за 

будь-яким посібником. 

1. Різні види систем координат на площині. Геометричний зміст 

координат точки. Теорія прямих на площині ( в аналітичному викладі). 

2. Еліпс, гіпербола, парабола, їх канонічні рівняння і властивості. 

Класифікація алгебраїчних кривих 2-го порядку на евклідовій площині. 

3. Різні види систем координат у просторі. Геометричний зміст 

координат точки. Теорія площин у просторі. Взаємне розміщення двох 

площин у просторі (в аналітичному викладі). 

4. Теорія прямих у просторі, (в аналітичному викладі).Взаємне 

розміщення прямої і площини та двох прямих у просторі ( в аналітичному 

викладі). 

5. Елементи векторної алгебри в тривимірному евклідовому просторі. 

Скалярний,  векторний і мішаний добутки  векторів, їх   властивості і 

застосування. 

6. Еліпсоїд, гіперболоїди і параболоїди ( в аналітичному викладі). 

7. Група   рухів   площини,   їх аналітичний запис і класифікація. 

Основні   підгрупи. Рівність фігур. Застосування  рухів до розв’язування 

задач. 

8. Група   перетворень   подібності  площини  і   її   підгрупи. 

Подібність фігур.  Застосування   перетворень подібності до розв’язування 

задач. 

9. Система аксіом шкільного курсу геометрії, її несуперечливість і 

повнота. 

10. Аксіома паралельності і площина Лобачевського. Взаємне 

розміщення прямих на площині Лобачевського. Властивості паралельних і 

розбіжних прямих. Несуперечливість системи аксіом площини 
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Лобачевського. 

11. Геометричні   побудови   на   площині.   Система   постулатів   

побудов   за допомогою циркуля і лінійки. Найпростіші побудови. Основні 

побудови в шкільному курсі геометрії. Основні методи розв’язування задач 

на побудову. 

12. Зображення плоских і просторових фігур у паралельній проекції. 

Побудова перерізів геометричних тіл. 

13. Гладкі криві. Кривина кривої. 

14. Гладкі поверхні в евклідовому просторі. Перша квадратична форма 

поверхні та її застосування. Поняття про внутрішню геометрію поверхні. 

 

3. Математичний аналіз та теорія функцій 
 

Студенти повинні володіти основними поняттями математичного 

аналізу (функція, послідовність, ряд, границя, неперервність, похідна, 

інтеграл, міра), мати чітке уявлення  про основні елементарні функції дійсної 

та комплексної змінної, метричний простір, володіти навичками обчислення 

границь, похідних, інтегралів, знати застосування диференціального та 

інтегрального числення. 

 

1. Потужність множини. Зчисленні  множини та їх властивості.   

Множини натуральних ( N ), цілих ( Z ), раціональних (Q ) та дійсних ( R ) 

чисел, їх властивості та потужність.   

2. Поняття   числової   послідовності. Границя   послідовності.   

Основні властивості границь. Границя обмеженої монотонної послідовності. 

Число e . 

3. Поняття функції дійсної змінної та комплексної змінної. Границя в 

точці функції n  дійсних змінних та функції комплексної змінної. Властивості 

границь. Деякі важливі границі. 

4. Неперервність у точці функції дійсної змінної. Властивості 

неперервних функцій. Властивості функцій, неперервних на відрізку. 

5. Поняття похідної для функції однієї і багатьох змінних. 

Диференційовність функції,  необхідні  та достатні  умови. Правила 

диференціювання.  

6. Похідні  основних елементарних функцій. Похідна функції 

комплексної змінної. Аналітичні функції. 

7. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші.  Формула Тейлора, її застосування. 

8. Умови сталості і монотонності  функції однієї змінної. Екстремуми 

функції.  Опуклість і точки перегину функції однієї змінної. Асимптоти. 

Повне дослідження функції та побудова її графіка. 

9. Первісна   та   її   властивості.   Невизначений   інтеграл. Таблиця 

основних інтегралів. Основні   методи інтегрування.  

10. Інтеграл Рімана для функції однієї змінної. Необхідні та достатні 

умови інтегровності функцій однієї змінної. Формула Ньютона-Лейбніца. 
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Основні методи обчислення інтегралів. Застосування інтеграла до 

розв’язування геометричних і фізичних задач. 

11. Інтеграли Рімана для функцій двох та трьох змінних. Необхідні та 

достатні умови інтегровності функцій. Обчислення подвійних та потрійних 

інтегралів, їх застосування. 

12. Поняття криволінійного інтеграла для функції дійсної змінної та 

комплексної змінної. Властивості та обчислення криволінійних інтегралів. 

13. Показникові, логарифмічна та загальна степенева функції дійсної та 

комплексної змінної (означення, властивості). 

14. Тригонометричні та обернені тригонометричні функції дійсної та 

комплексної змінної (означення, властивості). 

15. Поняття метричного простору. Приклади метричних просторів. 

Збіжні послідовності у метричних просторах. Функції (оператори, 

функціонали) у метричному просторі. Границя і неперервність функції у 

метричному просторі. Повні метричні простори. Компактні множини в 

метричному просторі. Компакти. 

16. Поняття лінійного нормованого простору. Евклідів простір. 

Ортогональні та ортонормовані системи елементів в евклідовому  просторі. 

Ряд Фур’є. Нерівність Бесселя. Рівність Парсеваля. 

17. Числові ряди з дійсними та комплексними числами. Ознаки 

збіжності додатних рядів. Абсолютно і умовно збіжні ряди, їх властивості. 

18. Степеневі ряди з дійсними та комплексними членами. Інтервал 

(круг) та радіус збіжності. Розвинення в степеневий ряд основних 

елементарних функцій. Застосування степеневих рядів до наближених 

обчислень. 

19. Потужність множини. Зчисленні та незчисленні множини, їх 

властивості. Множини потужності континуум. 

20. Поняття оператора і функціонала в метричному просторі. 

Неперервні оператори і функціонали. Властивості відображень, неперервних 

на компакті. Теорема Банаха про стискуючі відображення та її застосування. 

21. Міра Лебега. Вимірні функції. Поняття інтеграла Лебега. 

22. Поле комплексних чисел. Комплексна площина. Тригонометрична 

форма комплексного числа. Дії над комплексними числами. Послідовність 

комплексних чисел та її границя. 

23. Числові і функціональні ряди в комплексній області. Степеневі 

ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності і круг збіжності. Рівномірна збіжність 

степеневого ряду. 

24. Поняття функції комплексної змінної. Неперервність функції 

комплексної змінної. Похідна і диференціал. Необхідні і достатні умови 

диференційовності функції  комплексної змінної. Аналітичні функції. 

25. Показникові та тригонометричні функції комплексної змінної. 

Формули Ейлера. Показникова форма комплексного числа. 

26. Поняття многозначної функції комплексної змінної та її 

однозначних віток. Поняття про ріманові поверхні. Логарифмічна функція та 



 

 

9 

 

обернені тригонометричні функції в комплексній області. Загальна степенева 

функція в комплексній області. 

27. Поняття інтеграла функції комплексної змінної. Інтегральна 

теорема Коші. Розклад аналітичної функції в степеневий ряд. 

28. Ряд Лорана. Ізольовані особливі точки, їх класифікація. Теорема 

Сохоцького. 

4. Методика навчання математики 
 

Вступники повинні знати типологію уроків та реалізовувати їх на 

практиці із застосуванням сучасних інформаційних технологій, розробляти 

річний, тематичний, поурочний плани; вміти здійснювати об’єктивний 

контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з математики; 

використовувати різні методи при вивченні основних понять шкільного 

курсу математики; підкріплювати теоретичний матеріал прикладами із 

техніки, життя, побуту. 

 

1. Методика навчання математики як галузь педагогічної науки. Об’єкт, 

предмет, методи і завдання методики навчання математики. Зв’язок методики 

навчання математики з іншими науками.  

2. Зміст навчання математики. Поняття про зміст загальної середньої 

освіти. Зміст шкільної математичної освіти, принципи його визначення. 

Аналіз державного стандарту базової і повної середньої освіти, освітня 

галузь «Математика», інших нормативних документів, які регламентують 

зміст шкільного курсу математики в дванадцятирічній школі.  

3. Цілі навчання математики. Цілі як системоутворюючий фактор 

методичної системи навчання математики. Ієрархія цілей навчання, 

особливості їхнього формування. Цілі навчання математики в основній 

школі.  

4. Принципи навчання математики. Закономірності навчання і їхня 

класифікація. Поняття про принцип, правило. Загальнодидактичні принципи 

навчання математики, їхня характеристика. Принципи розвивального 

навчання. Рівнева і профільна диференціація, гуманітаризація змісту і 

гуманізація навчального процесу як сучасні принципи навчання математики 

в школі.  

5. Методи навчання математики. Поняття про методи навчання. Різні 

класифікації методів навчання. Загальнодидактичні методи навчання. 

Система методів навчання математики в основній школі, їхня суть і 

порівняльна характеристика.  

6. Розумова діяльність у навчанні математики, прийоми і дії. Поняття про 

метод, прийом розумової діяльності. Загальні та специфічні дії і прийоми 

розумової діяльності під час навчання математики в основній школі. 

Приклади застосування.  
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7. Організаційні форми навчання математики. Поняття про форми 

навчання. Урок – основна форма організації навчання. Типи і структура 

уроків математики. Вимоги до сучасного уроку математики в основній школі. 

Допоміжні форми навчання математики.  

8. Засоби навчання математики. Поняття про засоби навчання. 

Класифікації засобів навчання, дидактичні функції засобів навчання. Система 

засобів навчання математики в основній школі, їхня суть і порівняльна 

характеристика. Комп’ютер у навчанні математики. Приклади застосування 

засобів навчання.  

9. Позакласна робота з математики. Поняття про позакласну (позаурочну) 

роботу з математики. Основні форми позакласної роботи, їхній порівняльний 

аналіз, приклади застосування в навчальному процесі.  

10. Контроль у навчанні математики. Поняття про контроль навчальної 

діяльності. Види, структура і функції контролю. Система контролю у 

навчанні математики в основній школі. Тестування як засіб діагностики 

навчальних досягнень учнів з математики.  

11. Математичні поняття. Уявлення і поняття. Математичні уявлення і 

поняття. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Означення. Види означень. 

Характеристика методів формування математичних понять. Методика 

формування математичних понять на різних етапах навчання в основній 

школі. Приклади з досвіду роботи під час проходження педагогічної 

практики.  

12. Математичні твердження. Твердження, аксіоми, теореми в шкільному 

курсі математики. Види теорем. Етапи роботи з теоремою. Методика 

формування у молодших школярів і підлітків умінь доводити математичні 

твердження. Приклади з досвіду роботи під час проходження педагогічної 

практики.  

13. Задачі в навчанні математики. Поняття задачі. Математичні задачі і 

вправи, їхнє місце, роль, і функції в навчанні математики. Класифікації задач. 

Характеристика основних методів і способів розв’язування математичних 

задач. Методика навчання молодших школярів і підлітків розв’язування 

задач у курсі математики основної школи. Приклади з власного досвіду.  

14. Числові множини. Розвиток поняття про число в курсі математики 

основної школи. Числові множини в основній школі. «Числа і дії над ними» 

як змістова лінія шкільного курсу математики: мета вивчення, зміст, вимоги 

до математичної підготовки учнів та особливості вивчення з молодшими 

школярами і підлітками.  

15. Десяткові дроби. Різні підходи до вивчення десяткових дробів у школі. 

«Десяткові дроби» як основна тема курсу математики 5-6 класів: мета 

вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення 

десяткових дробів і відсотків за діючими альтернативними підручниками.  
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16. Раціональні числа. Формування поняття раціонального числа в курсі 

математики 5-6 класів. «Раціональні числа» як основна тема: мета вивчення, 

зміст та вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення раціональних 

чисел за діючими альтернативними підручниками.  

17. Вирази. Вираз як фундаментальне поняття математики. Вирази в курсі 

математики основної школи. «Вирази і їхні перетворення» як змістова лінія 

курсу алгебри: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості 

вивчення на різних етапах навчання.  

18. Рівняння і їх системи. Рівняння як фундаментальне поняття математики. 

Види рівнянь в курсі математики основної школи. «Рівняння і їх системи» як 

змістова лінія шкільного курсу алгебри: мета вивчення, зміст, вимоги до 

підготовки учнів. Порівняльний аналіз методичних систем вивчення 

основних видів рівнянь і їх систем.  

19. Нерівності і їх системи. Нерівність як фундаментальне поняття 

математики. Види нерівностей у курсі математики основної школи. 

«Нерівності і їх системи» як змістова лінія курсу алгебри: мета вивчення, 

зміст, вимоги до підготовки учнів. Порівняльний аналіз методичних систем 

вивчення основних видів нерівностей і їх систем.  

20. Функції. Різні підходи до визначення поняття «функція». Означення і 

способи завдання функції в курсі алгебри. «Функції» як змістова лінія 

шкільного курсу математики: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки 

учнів; особливості вивчення властивостей основних функцій шкільного 

курсу алгебри.  

21. Геометричні фігури. Геометрична фігура як фундаментальне поняття 

математики. Геометричні фігури в шкільному курсі геометрії: означення, 

рівність, подібність. «Геометричні фігури та їхні властивості» як змістова 

лінія планіметрії: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів. 

Особливості вивчення навчального матеріалу на різних етапах навчання.  

22. Площа многокутника. Методика вивчення поняття площі многокутника. 

Формули площ трикутників, чотирикутника: мета вивчення, зміст, вимоги до 

підготовки учнів. Особливості вивчення навчального матеріалу на різних 

етапах навчання. 

23. Геометричні перетворення. Поняття руху і перетворення подібності в 

геометрії. «Геометричні перетворення» як змістова лінія шкільного курсу 

планіметрії: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості 

вивчення на різних етапах навчання.  

24. Координати і вектори. Поняття вектора, координат у математиці. 

«Координати і вектори» як змістова лінія шкільного курсу планіметрії: мета 

вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості вивчення на різних 

етапах навчання.  

25. Величини. Поняття величини в математиці. Геометричні величини. 

«Геометричні величини, їх вимірювання і обчислення» як змістова лінія 
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планіметрії: мета вивчення, зміст, вимоги до підготовки учнів; особливості 

вивчення на різних етапах навчання.  

 

 

V. Список рекомендованої літератури 
 

з алгебри і теорії чисел 

1. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч. 1.  

К. : Вища школа, 1974. 

2. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.2.  

К. : Вища школа, 1976. 

3. Костарчук В.М., Хацет Б.І. Курс вищої алгебри.  К. : Вища школа, 

1969. 

4. Завало С.Т. Курс алгебри.  К. : Вища школа, 1985. 

5. Курош А.Г. Курс высшейалгебры.  М. : Наука, 1971. 

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М. : Наука, 1974. 

7. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. М. : Просвещение, 1966. 

8. Винберг Э.Б. Алгебра многочленов.  М. : Просвещение, 1980. 

9. Бородін О.І. Теорія чисел. К.: Вища школа, 1970. 

10. Бухштаб А.А. Теория чисел.  М. : Учпедгиз, 1960. 

11. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел.  М. : Высшая школа, 1979. 

 

з геометрії 

1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч. I. М.: Просвещение, 1986. 

2. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч. 2. М. : Просвещение, 1987. 

3. Атанасян Л.С. Геометрия. Ч. I. М. : Просвещение, 1973. 

4. Атанасян Л.С., Гуревич Г.Б. Геометрия. Ч. 2. М. : Просвещение, 1976. 

5. Яковець В.П., Боровик В.Н., Ваврикович Л.В. Аналітичнагеометрія. 

Навчальнийпосібник. Суми: «Університетська книга», 2004. 

6. Боровик В.Н., Яковець В.П. Курс вищоїгеометрії. Навчальний 

посібник. Суми: «Університетська книга», 2004. 

7. Погорелов А.В. Геометрия. М. : Наука, 1984. 

8. Погорелов А.В.  Дифференциальнаягеометрия. М. : Наука, 1969. 

 

з математичного аналізу, теорії функцій, диференціальних рівнянь  

1. Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч. I.  К. Вища школа, 2005. 

2. Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч. 2. К. : Вища школа, 2005. 

3. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 1. К. : Вища школа, 

1976. 

4. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 2. К. : Вища школа, 

1978. 

5. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 3. К. : Вища школа, 

1978. 

6. Шиманський І.Є. Математичний аналіз. К. : Вища школа, 1972. 
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7. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т. 1. М. : Наука, 

1968. 

8. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т. 2. М. : Наука, 

1968. 

9. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1. М. : Высшая 

школа, 1981. 

10. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 2. М. : Высшая 

школа, 1981. 
 

з методики навчання математики 
1. Апостолова Г.В. Геометрія 9 клас: Дворівневий підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів.  Г.В. Апостолова. К.: Генеза, 2009.  

2.  Бевз Г.П. Математика: Проб. підруч. для 7 кл. серед. шк.  К.: 

Освіта, 1994. 

3. Бевз Г.П. Математика: Проб. підруч. для 8 кл. серед. шк.  К. Освіта, 

1994.  

4. Бевз Г.П. Алгебра: Проб. підруч. для 7-9 кл. серед. шк.  3-тє вид.  

К.: Освіта, 2000. 

5.  Бевз Г.П. Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. К.: Зодіак-ЕКО, 2009. 

6.  Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владимирова  Н.Г. Геометрия: Учеб.для 7–11 кл. 

сред. шк. М.: Просвещение, 1992. 

7.  Бурда М.Л. Розв'язування задач на побудову в 6-8 класах. К.: 

Рад.шк., 1986. 

8.  Бурда М.Л. Вивчення геометрії в 7 класах. Метод. посібник. – К.: 

Рад.шк., 1984. 

9.  Бурда М.I. Вивчення геометріі у 8 класі: Метод.пособник. – К.: 

Рад.шк, 1984. 

10.  Бурда М.Л., Савченко Л.М., Собко М.С. Геометрія: Експерим. навч. 

посібник для 8 кл. шк. з поглибл. теорет. і практ. вивченням математики. К.: 

Освіта, 1992. 

11.  Бурда М.І. Геометрія 9 клас: Підручнк для загальноосвітніх 

навчальних закладів. М.І.Бурда, Н.А. Тарасенкова. К.: Зодіак-ЕКО, 2009.  

12.  Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Маланюк М.Я. Математика: Проб.  

підруч. для 5 кл. серед. шк. К.: Освіта, 1994. 

13.  Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра 9 клас: 

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2009. 

14.  Геометрія: Експерим. навч. посібник для 10-11 кл. шк. з поглибл. 

вивченням математики. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, В.М. Владіміров та ін. К.: 

Освіта, 1992.  

15.  Грицаєнко М.П. Математичні диктанти для 6-8 класів.  К.: Рад.шк., 

1983. 
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16.  Єршова А.П. Геометрія 9 клас: Підручнк для загальноосвітніх 

навчальних закладів.  А.П.Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижанівський, 

С.В. Єршов. – Х.: Видавництво “Ранок”, 2009.  

17.  Завдання з математики для екзаменів за курс спеціалізованих 

фізико-математичних шкіл, ліцеїв і гімназій.  К.: Освіта, 1994.  

18.  Збірника задач з елементарної математики та методики викладання 

математики. Укл. Н.А. Барило, Л.М. Бойко, Н.П. Варущик та ін.  Ніжин: 

Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009.  

19.  Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М. Алгебра: Підручник 

для 9 класу. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.  

20.  Литвиненко Г.М., Возняк Г.М. Математика: Проб. підруч. для викл. 

серед. шк. К.: Освіта, 1995.  

21.  Математика: Посібник для факультативних занять у 8-му кл. Л.М. 

Вивальнюк, В.Н. Боровик, І.Ф. Тесленко та ін. К.: Рад.шк., 1981.  

22.  Пойа Д. Как решать задачу: Пер. с англ. М.: Учпедгиз, 1959. 

23.  Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения: Пер. с англ.  

2-е изд., испр. – М.: Наука, 1975.  

24.  Пойа Д. Математическое открытие: Пер. с англ.  М.: Наука, 1976.  

25.  Раухман А.С., Сень Я.Г. Усні вправи з геометрії для 7-11 кл.  К.: 

Рад.шк. 1989.  

26.  Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. 

мат. спеціальностей пед. навч. закладів. К.: Зодіак-ЕКО, 2000.  

27.  Рогановський В.М. Методика преподавания математики в средней 

школе.: Учеб. пособие. Мн.: Выш. шк. 1990.  

28.  Про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 

та 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2001/2002 

навчальному році.  Математика в школі. 2002. № 2.  

29.   Мерзляк А.Г. Математика.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. 

Якір   Підручник для 5 класу.  К.: Видавництво “Гімназія”, 2004. 

30.  Мерзляк А.Г. Математика. 5 клас. Збірник задач завдань для 

тематичного оцінювання. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, 

М.С. Якір.  К.: Видавництво “Гімназія”, 2004. 

31.  Мерзляк А.Г. Математика.  5 клас. Книга для вчителя. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2004. 

32.  МерзлякА.Г. Математика. Підручник для 6 класу. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2005.  

33.  МерзлякА.Г. Математика. 6 клас. Книга для вчителя. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2005. 

34.  МерзлякА.Г. Алгебра. Підручник для 7 класу.  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М.С. Якір.  К.: Видавництво “Гімназія”, 2006. 

35.  МерзлякА.Г. Алгебра.  7 клас. Книга для вчителя. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2006.  

36.  Мерзляк А.Г.   Геометрія. Підручник для 7 класу.  А.Г.Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2006. 
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37.  Мерзляк А.Г. Геометрія.  7 клас. Книга для вчителя. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір К.: Видавництво “Гімназія”, 2006. 

38.  Мерзляк А.Г. Алгебра. Підручник для 8 класу.  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2007. 

39.  Мерзляк А.Г. Геометрія. Підручник для 8 клас. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2007. 

40.  Мерзляк А.Г. Геометрія. 8 клас. Підручник для класів з 

поглибленим вивченням математики А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. 

Якір.  К.: Видавництво “Гімназія”, 2007.  

41.  Мерзляк А.Г. Алгебра. 8 клас. Підручник для класів з поглибленим 

вивченням математики А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: 

Видавництво “Гімназія”, 2007. 

42.  Мерзляк А.Г. Алгебра.  8 клас. Книга для вчителя  А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2007. 

43.  Мерзляк А.Г. Геометрія.  8 клас. Книга для вчителя. А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір. К.: Видавництво “Гімназія”, 2007. 

44.  Мерзляк А.Г. Алгебра. Підручник для 9 класу.  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонський, М.С. Якір.  К.: Видавництво “Гімназія”, 2009. 

45.  Мерзляк А.Г. Алгебра 9 клас: підручник для класів з поглибленим 

вивченням математики. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір.  К.: 

Видавництво “Гімназія”, 2009. 

46.  Мерзляк А.Г. Геометрія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Х.: 

Гімназія, 2009.  

47.  Мерзляк А.Г. Геометрія: Підручник для 9 класу з поглибленим 

вивченням математики.  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Х.: 

Гімназія, 2009. 

48.  Нелін Є.П. Алгебра в таблицях. 7-11 кл. К.: Видавництво 

“Гімназія”, 2007. 
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