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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики 

проводиться на завершальному етапі підготовки вчителів фізики та математики за 

освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізика, математика)».  

Метою кваліфікаційного екзамену є перевірка рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускників до здійснення педагогічної діяльності у галузі навчання 

математики в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня та продовження навчання 

в аспірантурі (або за програмою доктора філософії).  

Програма містить найважливіші питання з дисциплін «Вибрані розділи 

математичного аналізу», «Наукові основи шкільного курсу математики», «Методика 

навчання математики у старшій школі», «Додаткові розділи елементарної математики». 

Кваліфікаційний екзамен проводиться в усній формі. Тривалість підготовки 

студента до  відповіді – 1 година. Відповідь на питання білета студент викладає в усній 

формі у присутності членів державної екзаменаційної комісії, які є викладачами кафедри 

математики. 

Білет містить чотири завдання з:  

а) вибраних розділів математичного аналізу;  

б) методики навчання математики у старшій школі; 

в) наукових основ шкільного курсу математики;  

г) вибраних розділів елементарної математики.  

Зміст білетів виявлятиме рівень сформованості знань, умінь та навичок студентів 

відповідно до визначених в освітньо-професійній програмі з підготовки студентів другого 

(магістерського)  рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика): 

Знання: 

1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері математики  

та інформатики. 

2. Відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і 

використання математичних методів у обраній професії. 

3. Володіти основами математичних дисциплін і теорій, зокрема які вивчають 

моделі природничих і соціальних процесів. 

4. Володіти знаннями методики і технологій навчання математики у старших класах 

відповідно до різних профілів навчання. 
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Уміння: 

1. Уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності у 

професійній діяльності. 

2. Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної літератури та 

демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій 

доповіді.  

3. Уміти використовувати сучасні методики навчання математики для організації 

навчального процесу. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН, 

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

І. Вибрані розділи математичного аналізу 

1. Властивості цілих функцій експоненціального типу. 

2. Простори Пелі-Вінера. 

3. Простори Гарді в крузі. 

4. Простори Гарді у півплощині. 

5. Вагові простори Гарді. 

6. Декомпозиції функцій із просторів Пелі-Вінера. 

7. Велика теорема Ферма: історія та сучасний стан. 

8. Основи теорії хаосу. Ефект метелика. 

9. Гіпотеза Каталана: історія та сучасний стан. Теорема Михайлеску. 

10. Гіпотеза Коллатца: історія та сучасний стан. Проекти розподілених обчислень. 

 

ІІ. Методика навчання математики у старшій школі 

1. Повторення і розширення відомостей про функцію в курсі алгебри і початків аналізу. 

Обернені функції. Обернені тригонометричні функції та їх властивості. 

2. Методика вивчення тригонометричних, показникових, логарифмічних та 

ірраціональних виразів. 

3. Методика формування умінь учнів розв’язувати трансцендентні та ірраціональні 

рівнянь, нерівності та їх системи в різнопрофільних класах старшої школи. 

4. Методика формування умінь учнів розв’язувати основні типи тригонометричних, 

показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей в школі. 

5. Методика вивчення похідної та інтегралу у загальноосвітній школі. Застосування 

похідної та інтеграла в алгебрі, геометрії, фізиці та в економіці. 

6. Методика вивчення комбінаторики, початків теорії ймовірності та статистики.  

7. Методика навчання учнів доведення перших теорем стереометрії. Складання системи 

завдань для закріплення та застосування вивчених теорем. 

8. Методика вивчення основних понять та теорем про паралельність і 

перпендикулярність прямих і площин. 

9. Методика вивчення многогранників у школі. Методи, прийоми і способи розв’язання 

типових задач теми. 

10. Методика вивчення тіл обертання. Методи, прийоми і способи розв’язання типових 

задач теми. 
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ІІІ. Наукові основи шкільного курсу математики 

1. Множина. Логіко-математичні основи поняття числа. Дійсні і комплексні числа. 

Операції над множинами. Раціональні числа та властивості множини раціональних чисел 

(аксіоматичний шлях побудови раціональних чисел). Властивості множини дійсних чисел 

(аксіоматичний шлях побудови дійсних чисел).  Означення комплексного числа 

(алгебраїчна і тригонометрична форми).  Дії над комплексними числами.   

2. Відображення і функції  у шкільному курсі математики. Основні види відображень у 

ШКМ. Означення функції, її графік. Обмеженість, монотонність, парність, непарність, 

періодичність, композиція функцій. Обернена функція.  

3. Многочлени. Рівняння. Многочлен n-ого степеня. Дії на многочленами. Алгебраїчне 

рівняння та його корені. Рівність, тотожність, рівняння. Втрата коренів та поява сторонніх 

коренів при перетвореннях. Рівносильні рівняння. Наслідок рівняння. Диз’юнкція рівнянь.  

4. Нерівності. Означення та основні властивості нерівностей. Деякі основні нерівності. 

5. Різні способи побудови геометрії. Аксіоматика Вейля і шкільна геометрія. Метрична 

побудова геометрії.  

6. Геометричні величини. Поле визначення величини. Безпосереднє вимірювання величин. 

Вимірювання довжин, площ, об’ємів.  

7. Геометричні перетворення. Геометричні перетворення у ШКМ. Афінні перетворення. 

Проективні перетворення. 

8. Логіка шкільної математики. Математичні висловлення у ШКМ. Означення. Існування 

та єдиність. Деякі методи доведення.   

 

IV. Вибрані розділи елементарної математики  

1. Узагальнення властивостей функцій. Обернені функції. Використання властивостей 

обернених функцій під час розв’язування рівнянь та нерівностей. 

2. Степенева функція. Властивості степеня з раціональним показником. Розв’язування 

ірраціональних рівнянь та нерівностей. 

3. Розв’язування завдань на дослідження квадратного тричлена. Графічний метод 

розв’язування рівнянь та нерівностей. 

4. Тригонометричні функції довільного аргументу. Тотожні перетворення 

тригонометричних виразів. Обернені тригонометричні функції. Обчислення значень 

обернених тригонометричних функцій. 

5. Тригонометричні рівняння та нерівності. Основні типи та способи розв’язування. 

Тригонометричні рівняння та нерівності з параметром. 

6. Властивості показникової та логарифмічної функцій. Розв’язування показникових і 

логарифмічних рівнянь та нерівностей, їх систем. 

7. Похідна. Застосування похідної для дослідження функцій та при розв’язування задач. 

8. Первісна. Інтеграл. Методи знаходження інтегралів. Застосування інтегралу для 

розв’язування завдань. 

9. Розв’язування комбінаторних задач та завдань з теорії ймовірності та статистики. 

10. Розв’язування задач на мимобіжні прямі, паралельність і перпендикулярність прямих 

та площин у просторі. 

11. Побудова перерізів многогранників. 

12. Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь та об’ємів многогранників. 

13. Задачі на обчислення площ поверхонь та об’ємів тіл обертання, їх комбінацій з 

многогранниками. 

14. Розв’язування геометричних задач координатним та векторним методами. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Основними критеріями оцінювання відповідей та виконання завдань є правильність 

та повнота, обґрунтованість та змістовність їх викладення; точність, раціональність, 

креативність та доцільність використання методів розв’язування задач. Оцінювання під 

час кваліфікаційного екзамену здійснюється за 100 - бальною шкалою. Відповідь на кожне 

питання білету оцінюється до 20 балів та 20 балів за відповіді на додаткові питання членів 

комісії. Результатом іспиту є сумарна кількість балів, яка переводиться у національну 

систему оцінювання та шкалу оцінювання за ECTS (табл.1)  

Таблиця 1 

Шкала оцінювання за ECTS 

Сумарна 

кількість в балів  
За державною 

(національною) шкалою 

Шкала оцінювання 

університету (в балах) 
За шкалою 

ECST 

90 - 100 відмінно 90-100 А 

75 - 89 добре 
82-89 В 

75-81 С 

60 - 74 задовільно 
67-74 D 

60-66 E 

0 - 59 незадовільно 
35-59 FХ 

1-34 F 
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І. Вибрані розділи математичного аналізу 
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1989. – 152 с. 

2. Кусис П. Введение в теорию пространств Н
Р 

. –  М.: Мир, 1984. – 366 с. 

3. Гарнетт Дж. Ограниченние аналитические функции. – К.: Мир, 1984. – 383 с. 
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Трисекція  довільних  плоских  кутів  і  квадратура  круга. –  К.: ДЕТУТ, 2016. – 34 с. 

8.  Francis Motta, Henrique Roscoe de Oliveira, Thiago Aparecido Catalan An Analysis 

of the Collatz Conjecture – [Електронний ресурс]. Режим доступу :   
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школах. Частина 1.: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 

Вид. 2, переробл. І доп. / А.В.Грохольська, С.Є.Яценко. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2011. – 310 с.  

5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти    http://mon.gov.ua 

6. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів / М.І. Жалдак, 
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7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 
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8. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики / Под 

ред. Е.И. Лященко. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с. 

9. Методика викладання математики. Упорядники Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. Харків : 

Основа, 1992. – 231 с. 

10. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська 
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3. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. I. Арифметика. 

Алгебра. Анализ. Под ред. В.Г. Болтянского / Ф. Клейн. – М.: Наука, 1987. – 432 с. 

4. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. II. Геометрия. 

Под ред. В.Г. Болтянского / Ф. Клейн. – М.: Наука, 1987. – 416 с. 

5. Любецкий В. А.  Основные понятия школьной математики. / В. А. Любецкий. – 

М.: Просвещение, 1987. –  203 с. 

6. Михайловський В. І. Практикум з розв'язування задач з математики. 
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http://mon.gov.ua/
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Додаток 1  

 

Зразок екзаменаційного білету 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Навчально-науковий інститут ФМЕІТ 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика, математика) 

 

Кваліфікаційний екзамен з математики 

 

Екзаменаційний білет № 1 

 

1. Властивості цілих функцій експоненціального типу. (20 балів).  

2. Опишіть методичні особливості вивчення поняття логарифма в школі за такою 

схемою: 

 а) вказати основні знання та вміння якими повинні оволодіти учні у результаті 

вивчення теми; 

 б) вкажіть методичні підходи до вивчення властивостей логарифмічних функцій; 

 г) вкажіть основні типи логарифмічних рівнянь і нерівностей, з якими необхідно 

ознайомити учнів.  (20 балів).  

3. Довести, що коли n – натуральне, то      
 

 
  

 

 
    (20 балів).  

4. Розв’яжіть нерівність:     01286
1

143 222  хх
х

ххх . (20 балів).  
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Затверджено на засіданні науково-методичної ради навчально-наукового інституту 

ФМЕІТ (протокол № __ від __________ 2019 р.)  

 

Директор ННІФМЕІТ, доцент       Галь Ю.М. 


