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ВСТУП

Навчальна програма вивчення дисципліни «Елементарна математика»
складена відповідно до освітньої програми та навчального плану
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 014
Середня освіта (математика).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи вивчення і
дослідження математичних об’єктів елементарними методами.

Міждисциплінарні зв’язки: алгебра і теорія чисел, математичний
аналіз, математична логіка, методика навчання математики.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістовні модулі:
1.
2.
3.

Роль задач в процесі навчання математики.
Задачі і їх розв’язування.
Методи розв’язування нестандартних задач.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Елементарна
математика» є підвищення загальної математичної культури студентів,
навчання їх розв’язуванню шкільних задач з математики як на підвищеному,
так і на поглибленому рівнях (рівень факультативних занять, класів і шкіл з
поглибленим вивченням математики, конкурсних завдань, олімпіад юних
математиків і т. п. )
1.2. Основними
математика» є

завданнями

вивчення

дисципліни

«Елементарна

розкрити роль та місце задач в процесі навчання математики;
закріпити і розвити знання, уміння і навички, отримані при засвоєнні
шкільного курсу математики та методики його викладання;
 забезпечити студентів необхідними знаннями та сформувати у них
практичні навички роботи з задачами підвищеної складності
елементарної математики.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути
сформовані такі компетентності:



загальні:
- соціокультурна
компетентність – здатність до професійної
самореалізації в середній школі та ВНЗ;
- інформаційна компетентність – здатність самостійно знаходити,
аналізувати, відбирати необхідну інформацію, організовувати,
перетворювати, зберігати та передавати її;
- комунікативна компетентність – володіння комплексними способами
взаємодії з навколишнім соціальним середовищем, навичками роботи в
колективі.
спеціальні:
- психолого- педагогічна компетентність - здатність проводити навчальні
заняття з алгебри та початків аналізу у загальноосвітніх навчальних
закладах; здатність проводити лекційні та практичні заняття з
елементарної математики у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;
- математична компетентність - вільне володіння означеннями,
формулами і теоретичними фактами елементарної математики та
здатність застосовувати формули та основні теореми елементарної
математики при розв'язуванні навчальних і наукових задач,
застосовувати вивчену теорію до розв’язання стандартних задач і задач
підвищеної складності.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредиту
ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Роль задач в процесі навчання математики.

ТЕМА 1. Роль задач в процесі навчання математики.
Зміст.
Історичний аспект ролі задач. Основні функції задач:
a)
b)
c)
d)

навчальні;
розвиваючі;
виховні;
контролюючі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Задачі і їх розв’язування

ТЕМА 2. Задачі і їх розв’язування.
Зміст: Види задач. Складові частини задач. Структура процесу розв’язування
задач. Стандартні задачі і їх розв’язування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Методи розв’язування нестандартних задач.

ТЕМА 3. Методи розв’язування нестандартних задач
Зміст. Поняття нестандартної задачі. Пошук розв’язання нестандартних
задач.
Методи розв’язання нестандартних задач:
a.
b.
c.
d.

нестандартні методи розв’язання задач;
задачі, нестандартні за зовнішнім виглядом;
задачі з надмірним числом змінних;
задачі з параметрами.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання:
1) усні опитування на практичних заняттях;
2) підсумкова контрольна робота.

