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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики у вищій школі” 

складена відповідно до освітньо-професійної та освітньо-наукової програми 

підготовки «Математика» 

 

магістерського рівня вищої освіти  

(назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності 111 Математика_______________________________________________ 

 

спеціалізації 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Методика викладання математики у 

вищій школі»  –  ознайомити студентів з основними методологічними і теоретичними 

засадами педагогічного процесу у вищій школі, з особливостями методів викладання, 

структурою і змістом навчального процесу в університеті, із шляхами, прийомами та 

засобами активізації пізнавальної активності студентів  у процесі викладання математики 

на нематематичних спеціальностях.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Методика викладання математики у 

вищій школі» навчити студентів планувати, організовувати та аналізувати різноманітні 

види навчальних та поза аудиторних занять з математики, використовувати найбільш 

ефективні методи навчання, виховання та розвитку студентів, надати студентам 

початковий досвід проведення науково-методичної роботи, ознайомити їх з педагогічним 

досвідом викладачів факультету. 

 

 1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин  90 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

Лекції 

--.  

Практичні, семінарські заняття 

32  год.  

Лабораторні заняття 

 год.  

Самостійна робота,  у тому числі 

58 год.  

Індивідуальні завдання  
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35 год. 

1.6. Заплановані результати навчання. Завершуючи навчання, студенти повинні: 

 

знати особливості методів викладання у вищій школі, види навчальних занять,  

структуру і зміст навчального процесу в університеті, концепцію та організацію освітньої 

діяльності, викладені в Положенні про організацію освітнього процесу в університеті, 

особливості системи забезпечення якості вищої освіти, що впроваджується в університеті, 

особливості викладання вищої математики на факультетах природничого профілю 

університету;  

 

вміти організовувати поза аудиторні заняття студентів (індивідуальні та групові 

консультації) з математики під керівництвом викладачів, брати участь в розробці варіантів 

завдань та у перевірці робіт поточного семестрового контролю, а також у розробці 

методичних матеріалів.  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 Тема 1. Особливості методів викладання у вищій школі. 

Зміст: стандарти вищої освіти, їх структура і особливості; реалізація вимог стандартів у 

освітніх програмах, їх навчальних планах і робочих навчальних планах. Основні види 

навчальних занять – лекція, лабораторне, практичне, індивідуальне заняття, консультація 

– їх зміст, форми проведення. 

 

 Тема 2. Викладання вищої математики на природничих факультетах університету : 

загальні питання. 

Зміст: програма дисципліни «Вища математика» , її реалізації на різних факультетах, 

основні проблеми, що виникають в освітньому процесі, їх причини, шляхи вирішення цих 

проблем. 

 

 Тема 3. Розділ  «Аналітична геометрія» дисципліни «Вища математика»  

Зміст: теоретичний зміст розділів аналітичної геометрії на площині та у просторі, їх 

практична складова, мотиваційні приклади застосування математичних знань в майбутній 

спеціальності, їх роль в активізації пізнавальної діяльності студентів.  

 

 Тема 4. Розділ «Елементи алгебри» дисципліни «Вища математика».  

Зміст: теоретичний зміст розділу, його практична складова, основні проблеми в процесі 

викладання. 

 

 Тема 5. Розділ «Математичний аналіз» дисципліни «Вища математика». 

Зміст: теоретичний зміст і практична складова розділу, подолання труднощів у розумінні 

поняття границі функції та його ролі, похідна і інтеграл як важливі інструменти 

розв’язання прикладних задач. 

 

 Тема 6. Викладання дисципліни «Математичний аналіз» для студентів, що 

навчаються за освітньою програмою «Інформатика».  

Зміст: особливості викладання математичного аналізу на нематематичних і математичних 

спеціальностях, теоретичний зміст і практична складова; роль консультацій та 

індивідуальних занять в процесі вивчення дисципліни. 
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Тема 7. Заключне заняття: підведення підсумків, обговорення звітів, виставлення заліку. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Особливості 

методів викладання у 

вищій школі. 

  4   2       

Тема 2. Викладання 

вищої математики на 

природничих 

факультетах 

університету: загальні 

питання. 

  4   2       

Тема 3. Розділ  

«Аналітична 

геометрія» 

дисципліни «Вища 

математика» 

  6   18       

Тема 4. Розділ 

«Елементи алгебри» 

дисципліни «Вища 

математика» 

  4   10       

Тема 5. Розділ 

«Математичний 

аналіз» дисципліни 

«Вища математика». 

  6   18       

Тема 6. Викладання 

дисципліни 

«Математичний 

аналіз» для студентів, 

що навчаються за 

освітньою програмою 

«Інформатика» 

  6   6       

Тема 7. Заключне 

заняття. 

  2   2       

 Усього годин  90  32   58       

 

 

 

4. Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості методів викладання у вищій школі. 4 

2 Викладання вищої математики на природничих факультетах 

університету: загальні питання. 

4 

3 Розділ  «Аналітична геометрія» дисципліни «Вища математика» 6 
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4 Розділ «Елементи алгебри» дисципліни «Вища математика» 4 

5 Розділ «Математичний аналіз» дисципліни «Вища математика». 6 

6 Викладання дисципліни «Математичний аналіз» для студентів, що 

навчаються за освітньою програмою «Інформатика» 

6 

7 Заключне заняття. 2 

 Разом   32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Ознайомлення із нормативними документами, що регламентують 

організацію освітнього процему в вищій школі. 

8 

2 Ознайомлення із навчально-методичними комплексами 

дисципліни Вища математика 

15 

3 Виконання індивідуального завдання 32 

4 Підготовка звіту 3 

 Разом  58 

 

6. Індивідуальні завдання 

Протягом семестру студенти виконують індивідуальні завдання, пов’язані з 

перевіркою домашніх завдань і самостійних робіт з вищої математики, проведенням 

індивідуально-групових консультацій для студентів, участю у розробці методичних 

матеріалів під керівництвом викладачів. 

 

7. Методи навчання 

Під час семінарів використовуються пояснювально-ілюстративний метод (теми 1,2), 

метод проблемного викладу та частково-пошуковий (теми 3-6). 

 

8. Методи контролю 

Контроль за відвідуванням занять, рівень активності в обговоренні тем семінарів, 

контроль за виконанням індивідуальних завдань, звіт про виконану роботу.  

 
9. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Т1  –  Т6 

 

Індивідуальне  

завдання 

100 

20 80 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  
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50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

Критерії оцінювання 

 

За активну участь в обговоренні питань семінарських занять, підготовку до них з 

подальшим викладенням знайденого матеріалу (мотиваційні задачі, методи пояснення 

важких для засвоєння місць основних тем, підбір ілюстративного методичного матеріалу) 

можна отримати до 20 балів. Регулярна робота протягом семестру над індивідуальним 

завданням, виконання усіх вимог до нього і надання звіту про виконану роботу 

оцінюється в 80 балів. Часткове виконання отриманого індивідуального завдання 

оцінюється пропорційно відсотку виконання. 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

2. Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна (нова редакція). 

3. В. В Каплінський. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник/– 

Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. 

 

Допоміжна література 
 

1. В. І. Кобаль. Методика викладання у вищій школі: навчально-методичний посібник 

/ – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. - 203 с. 

2. Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у 

вищій школі: навчально-методичний посібник / – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2012. –180 с. 

 


