
 
 

 



 



  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма атестаційного екзамену включає в себе  «Методика навчання математики 

у закладах профільної середньої освіти». 

Головним  завданням атестаційного екзамену з математики є виявлення у випуск-

ників університету рівня знань елементарної математики, ступеня підготовки до практич-

ної діяльності в якості вчителя математики 10-11 класів та викладача математики закладу 

фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти.  

Метою екзамену з математики є контроль рівня загальної математичної культури 

випускників і перевірка фактичних знань, умінь та навичок з математики, які необхідні 

при викладанні математики в закладах загальної середньої освіти; рівня засвоєння  про-

грамового матеріалу з курсів елементарної математики та методики навчання математи-

ки, рівень методичної підготовки, готовність до подальшої професійної діяльності на по-

саді вчителя математики. 

Порядок проведення атестаційного екзамену з математики визначається Положен-

ням про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти та порядок створення і організа-

цію роботи екзаменаційних комісій у Ніжинському державному університеті імені Мико-

ли Гоголя [1]. 

На випадок надзвичайної ситуації (воєнний стан, епідемія, тощо) атестаційний ек-

замен з математики може проводитись відповідно до Положення [2] у синхронному ре-

жимі. 

 

Частина І 

Програма атестаційного екзамену з математики містить основні питання з курсу 

«Методика навчання математики у закладах профільної середньої освіти». 

Відповідаючи на теоретичне питання екзаменаційного білету, студент повинен 

продемонструвати свідоме володіння математичними поняттями, про які йде мова в да-

ному питанні, та показати загальне розуміння відповідної математичної теорії. Від студе-

нта не вимагається проведення детальних математичних викладок з доведенням усіх тве-

рджень, які стосуються питання білету. Він повинен викласти основні положення теорії, 

яка стосується даного питання (аксіоми, теореми, формули, методи, алгоритми тощо) в 

строгій логічній послідовності та обґрунтувати основні з них. 

За рішенням атестаційної комісії на екзамені під час підготовки до відповіді студе-

нтам можна дозволити користуватись підручниками та навчальними посібниками, вказа-

ними в програмі. 

Основою програми екзамену з математики є нині діюча програма курсу «Методика 

навчання математики у закладах профільної середньої освіти». 

Рівень сформованості знань, умінь та навичок студентів повинен задовольняти на-

ступні вимоги: 

– вміти виконувати логіко-дидактичний аналіз шкільних підручників, конкретних 

тем; 

– проводити методичний аналіз педагогічної і математичної літератури, програм, 

навчально-методичних комплексів; 

– планувати і конструювати систему різних форм організації навчального процесу; 

– здійснювати оптимальний відбір змісту, методів,  прийомів навчання, засобів 

навчання та СКТ; 

– організовувати і управляти діяльністю учнів на різних етапах засвоєння знань;  



– мати уміння і навички в організації і проведенні факультативних курсів з мате-

матики; 

– здійснювати контроль за роботою учнів. 

Екзамен проводиться в усній формі за білетами, затвердженими кафедрою інформацій-

них технологій, фізико-математичних та економічних наук. Кожен білет містить два за-

вдання: 

– завдання 1 дає змогу перевірити знання методичних вимог щодо вивчення мате-

матичних тверджень, понять відповідно до діючої програми з математики; професійні 

вміння й навички проведення фрагментів уроків із застосуванням СКТ, оптимального ві-

дбору методів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, у тому 

числі й учнів з особливими освітніми потребами. 

– завдання 2. На прикладі роботи над задачею, запропонованої у білеті, студент 

повинен розкрити методичні вимоги щодо роботи над нею. 

Під час підготовки до першого питання студент може користуватися програмою з 

математики для закладів загальної середньої освіти, підручником. 

Результати складання екзамену оцінюються у формі рейтингового балу за націона-

льною шкалою та в системі ЕСТS. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
відповіді за питанням екзаменаційного білета (оцінювання в балах за кожним пи-

танням відповідно до дисциплін, що виносяться на атестаційний екзамен) 

 

Національна 

шкала оціню-

вання 

(4-бальна) / 100 

бальна шкала 

ШКМ та методики навчання математики 

 

Відмінно 

(5) /  

90-100 

Студент володіє: понятійним і фактичним апаратом шкіль-

ного курсу математики (ШКМ) на поглибленому рівні; компле-

ксом методичних знань та вмінь, який характеризується систе-

мністю та концептуальністю. 

Застосування знань здійснюється на основі самостійного ці-

леутворення, побудови власних програм діяльності.  

Студент проявляє нешаблонність мислення у виборі і вико-

ристанні елементів комплексу методичних знань, здатний само-

стійно і творчо використовувати методичні уміння відповідно 

до варіативних ситуацій навчання математики. Студент спро-

можний самостійно формулювати нові методичні задачі, роз-

в'язувати нестандартні методичні задачі. Навчально-

пізнавальна активність обумовлена пізнавальними інтересами, 

мотивами саморозвитку і професійного становлення. 

Студент проявляє інтерес до актуальних проблем МНМ, 

може під керівництвом викладача вибрати предмет досліджен-

ня, проводити самостійну науково-дослідну роботу. 

Добре  

(4) /  

81-89 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

поглибленому рівні. Студент володіє комплексом методичних  

знань та вмінь, який є частково-впорядкованим. У процесі за-

стосування знань студент спроможний самостійно вибрати 



необхідний елемент комплексу знань та вмінь. Застосування 

знань та вмінь здійснюється як у стандартних ситуаціях, так і 

при незначних варіаціях умов на основі використання загаль-

них рекомендацій. Відбувається перенесення сформованих 

методичних умінь або їх комплексів на розв'язування незнайо-

мих методичних задач. Навчально-пізнавальна активність сти-

мулюється пізнавальними інтересами, продукт діяльності оці-

нюється як професійно значущий. 

Добре  

(4) /  

75-80 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

поглибленому рівні, усвідомлює взаємозв'язок між компонен-

тами методичної системи як предмета дослідження МНМ, мо-

же усвідомлено застосовувати знання про цілі, зміст, методи та 

прийоми, організаційні форми і засоби навчання математики 

при реалізації функцій планування, керування діяльністю уч-

нів, у ході власної аналітико-синтетичної діяльності. Комплекс 

знань з МНМ частково-структурований. Знання застосовуються 

переважно у знайомих ситуаціях. Студент усвідомлює особли-

вості навчальних, математичних та методичних задач. Пошук 

способів їх розв'язання здійснюється за зразком. Студент 

спроможний аргументувати застосування певної методичної дії 

у ході розв'язування задач. Навчально-пізнавальна активність 

стимулюється мотивами професійного становлення і пізнаваль-

ними інтересами. 

Задовільно 

(3) /  

66-73 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

підвищеному рівні, може проілюструвати власними приклада-

ми особливості реалізації змістових ліній ШКМ, цілі, зміст, 

методи і прийоми, організаційні форми та засоби навчання ма-

тематики, частково усвідомлює специфіку навчальних, мате-

матичних та методичних задач, має знання про дії та відповідні 

їм операції щодо розв'язування типових задач. Однак процес 

самостійного розв'язування методичних задач потребує опори 

на зразок. Навчально-пізнавальна активність студентів є ситуа-

тивно-евристичною. Домінують мотиви обов'язку та особис-

того успіху. Використання засобів саморозвитку та са-

мопізнання відбувається не усвідомлено. 

 

Задовільно 

(3) /  

60-65 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

підвищеному рівні, може відтворити особливості реалізації ос-

новних змістових ліній ШКМ, частково усвідомлює зміст при-

йомів, які застосовує вчитель з метою прийняття учнями цілей 

навчання математики, може відтворити перелік методів, засобів 

та організаційних форм навчання математики і методів матема-

тики, які вивчаються в ШКМ. Має уявлення про специфіку 

навчальних, математичних та методичних задач. Виконання 

методичних дій при розв'язуванні методичних задач частково 

усвідомлюється, здійснюється частково правильно. 

Незадовільно 

(2) /  

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

елементарному рівні, має уявлення про логічну будову ШКМ, 



36-59 його змістові лінії, про цілі, методи і прийоми, організаційні 

форми і засоби навчання математики в закладах загальної сере-

дньої освіти, має інтуїтивні уявлення про прийоми прийняття 

учнями цілей навчання математики, специфіку методів матема-

тики і методів навчання математики, може їх розрізняти. Вико-

нання окремих методичних дій відбувається не усвідомлено, 

однак переважно правильно, навчально-пізнавальна активність 

мотивується ситуативно-прагматичним інтересом. 

Незадовільно 

(2) /  

0-35 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом ШКМ на 

елементарному рівні, має уявлення про логічну будову ШКМ, 

його змістові лінії, про цілі, методи і прийоми, організаційні 

форми і засоби навчання математики в математики в закладах 

загальної середньої освіти. Виконання окремих методичних дій 

відбувається неусвідомлено, у більшості випадків неправильно, 

навчально-пізнавальна активність проявляється лише у ситуа-

ціях зовнішнього примусу. 

  

Тривалість підготовки до відповіді на екзамені  – до 1 години. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНУ В ЦІЛОМУ 

 

За національною шкалою Кількість балів 

ВІДМІННО 90-100 

ДОБРЕ 
82-89 

74-81 

ЗАДОВІЛЬНО 
64-73 

60-63 

НЕЗАДОВІЛЬНО 
35-59 

1-34 

 

ЗМІСТ 
 

Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти 

 

1. Числові множини. Узагальнення й систематизація знань учнів про дійсні 

числа. 

2. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у 

навчанні математики.  

3. Алгебра як наука і як навчальний предмет. Цілі і зміст навчання алгебри в 

старшій школі. 

4. Методика вивчення інтеграла в профільній школі.  

5. Методика вивчення теми: «Показникова функція, рівняння і нерівності». 

6. Методика вивчення комбінаторики та елементів теорії ймовірностей. 



7. Методика введення поняття похідної, її фізичний та геометричний зміст. 

8. Методика вивчення теми: «Логарифмічна функція, рівняння і нерівності».  

9. Методика вивчення теми: «Степенева функція».  

10. Методика вивчення теми: «Аксіоми стереометрії».  

11. Поняття про основні тригонометричні функції в курсі алгебри профільної 

школи. 

12. Методика вивчення теми «Тригонометричні рівняння і нерівності».   

13. Методика вивчення функції у закладах профільної середньої освіти та 

фахової передвищої освіти. 

14. Методика вивчення теми: «Паралельність у просторі».  

15. Методика вивчення теми: «Перпендикулярність у просторі».  

16. Методика вивчення теми: «Координати та вектори у просторі». 

17. Методика вивчення теми: «Многогранники». 

18. Методика вивчення теми: «Тіла обертання». 

19. Методика вивчення теми: «Призма». 

20. Методика вивчення теми: «Піраміда». 

21. Методика вивчення теми: «Об’ємтіла». 

22. Методика вивчення теми: «Площі поверхонь геометричних тіл». 

23. Прикладна спрямованість у навчанні математики в школі.  

23. Прикладна спрямованість навчання математики у закладах профільної се-

редньої освіти та фахової перед вищої освіти 

24. Математика в школі як навчальний предмет. Мета навчання математики. 

Вихідні положення і основні завдання навчання математики в старшій школі.  

25. Загальнодидактичні принципи навчання математики. Методи навчання 

математики в умовах інклюзії. Організація самостійної роботи учнів на уроках ма-

тематики.  

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.  Мето-

дика навчання учнів розв’язуванню задач. Нестандартні задачі. 

29. Форми організації навчання математики. Урок математики в сучасній 

школі. Типи і структура уроків з математики. Шляхи підвищення ефективності 

уроків математики. Урок математики в інклюзивному освітньому середовищі. 

30. Засоби навчання: підручник з математики, навчальне обладнання та ме-

тодика їх використання. Використання нових інформаційних та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання при вивченні математики. Особливості вибо-

ру засобів навчання для роботи з учнями з особливими освітніми потребами. 

31. Факультативні заняття, їх мета, зміст, форми проведення. Позакласна ро-

бота з математики: математичні гуртки, вечори, олімпіади, тижні математики тощо.  

32. Контроль в навчанні математики. Види контролю. Форми, методи і засо-

би контролю в умовах інклюзивного навчання. Загальні і спеціальні розумові дії та 

прийоми розумової діяльності у вивченні математики. 

33. Задачі математичних олімпіад. 
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