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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

І. Загальнопредметні:  

Уміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, соціальних та 

інших проблем, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології. 

Уміння використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові знання 

в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 

Готовність формувати; у молодших школярів інтересу до вивчення математики, 

творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних 

завдань; уміння навчатися. 

ІІ. Фахові:  

Готовність до цілісного сприйняття світу,-розуміння ролі математики у пізнанні 

дійсності; 

Здатність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням 

математичних методів. 

Здатність до тлумачення математичної термінології, знакової і графічної 

інформації; до формування умінь орієнтуватися на площині та у просторі; 

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність 

процесу вимірювання величин.  

Здатність до формування у молодших школярів умінь розв’язувати сюжетні 

задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної  дисципліни 

«Математика» складена Рехтетою Л. О. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивченнянавчальної дисципліни є: процес навчання математики, 

теоретичні основи навчання математики в початковій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей», «Модель фахової підготовки вчителя», «Педагогічна 

творчість і технології в початковій школі», «Методика розв’язання педагогічних 

ситуацій у початковій школі», «Інноваційні технології в освіті». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у майбутніх учителів теоретичних основ початкового курсу 

математики, розуміння його співвідношення зі шкільною математикою наступних 

концентрів і математичною наукою в цілому. 

Завдання: викладання математики повинно підвищити рівень розуміння 

студентом математики як науки, її предмета, методів, привести в систему розрізнені 

факти, дати наукову основу наявним інтуїтивним поняттям і прийомам логічного 

мислення, що становить основу математичної культури. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Уміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, соціальних та 

інших проблем, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології. 

Уміння використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові знання 

в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 

Готовність формувати; у молодших школярів інтересу до вивчення математики, 

творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних 

завдань; уміння навчатися. 

ІІ. Фахові:  

Готовність до цілісного сприйняття світу,-розуміння ролі математики у пізнанні 

дійсності; 

 

Здатність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням 

математичних методів. 

Здатність до тлумачення математичної термінології, знакової і графічної 

інформації; до формування умінь орієнтуватися на площині та у просторі; 

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність 

процесу вимірювання величин.  

Здатність до формування у молодших школярів умінь розв’язувати сюжетні 

задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



Кредит 1. Загальні поняття.  

Тема 1. Множини і відношення між ними. Операції над множинами. 

Поняття про множину. Способи завдання множин. Порожня множина. 

Відношення між множинами: рівність множин, нестроге і строге включення. 

Універсальна множина. Діаграми Ейлера-Венна. Об’еданання множин. Переріз 

множин. Віднімання множин. Доповнення. Основні властивості операцій об’єднання, 

перерізу, доповнення /алгебра множин/. Кортеж. Декартів добуток двох множин, його 

властивості й використання. Декартів добуток трьох і більше множин. 

Тема 2. Відповідність і відношення 

Відповідність між елементами двох множин. Наочні способи завдання 

відповідностей. Образи і прообрази елементів і множин. Типи відповідностей. 

Рівносильні /рівнопотужні/ множини. Нескінченні множини. Зчисленні множини. 

Зчисленність множин цілих і раціональних чисел. Відношення на множині, їх 

властивості. Типи відношень. Відношення еквівалентності й розбиття множини на 

класи. Відношення порядку. Упорядкована множина. 

Тема 3. Елементи комбінаторики 

Загальні правила комбінаторики. Розміщення без повторень. Розміщення з 

повтореннями. Перестановки без повторень. Перестановки з повтореннями. 

Комбінації. Трикутник Паскаля. 

Тема  4. Елементи математичної логіки. Алгоритми. 

Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Неозначувані поняття теорії. 

Означення математичних понять;  найпоширеніші способи означень. Висловлення. 

Логічні операції над висловленнями. Таблиці істинності. Рівносильні формули. 

Основні рівносильності, їх доведення. Алгебра висловлень. Тотожно істинні формули 

/логічні закони/. Логічне слідування. Критерій логічного слідування, його 

застосування. Необхідність розширення алгебри висловлень. Змінна. Предикат. 

Операції алгебри висловлень над предикатами, їх теоретико-множинний зміст. 

Квантори, їх використання. Заперечення кванторів, його застосування. Поняття 

логічного слідування і рівносильності предикатів.  

Теорема. Будова теореми. Види теорем, їх символічні записи. Необхідні й 

достатні умови. Найпростіші правила виведення, їх застосування. Способи доведення 

теорем. Прямі й непрямі доведення теорем. Правильні  й неправильні міркування. 

Дедуктивні методи і неповна індукція. Поняття алгоритму та його розвиток. 

Приклади. Основні властивості алгоритмів: детермінованість, дискретність, масовість, 

результативність. Різні способи запису алгоритмів, зокрема звичайною мовою, у 

вигляді блок-схем  і алгоритмічною мовою. Лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми. 

Алгоритми над словами. Поняття алгоритму у формі нормального алгоритму Маркова 

та машини Тьюрінга. Алгоритми і ЕОМ. Приклади найпростіших алгоритмів, що 

використовуються у початкових класах. 

Кредит  2. Різні підходи до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Тема 1. Теоретико-множинний підхід до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Поняття натурального числа. Порядкові й кількісні натуральні числа. Число нуль. 

Множина цілих невід’ємних чисел та її потужність. Відношення порядку. Властивості 

множини цілих невід’ємних чисел. Додавання та його основні властивості. 

Віднімання. Існування різниці. Зв’язок віднімання з додаванням. Множення та його 

основні властивості. Ділення. Існування частки. Неможливість ділення на нуль. 

Ділення з остачею. 



Тема 2.Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. 

Поняття про аксіоматичний метод у математиці. Система аксіом Пеано та 

наслідки з неї. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення додавання і його 

основні закони. Аксіоматичне означення множення і його основні закони. 

Розподільний закон множення відносно додавання. Закони монотонності додавання і 

множення. Зв’язок принципу математичної індукції і принципу найменшого числа та 

їх застосування. Властивості множини цілих невід’ємних чисел: нескінченність, 

упорядкованість, дискретність. Віднімання та ділення цілих невід’ємних чисел. 

Поняття про несуперечливість,  повноту й незалежність системи аксіом на прикладі 

системи аксіом Пеано. 

Тема 3. Натуральне число як результат вимірювання величин. 

Порівняння відрізків. Натуральне число як міра відрізків. Дії над відрізками та 

числами - результатами вимірювання величин. 

Кредит 3. Цілі невід’ємні числа. 

Тема 1. Системи числення. 

Позиційні й непозиційні системи числення. Запис чисел у десятковій системі 

числення. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у 

десятковій системі числення. Перехід від запису чисел в одній системі числення до 

запису в іншій системі. Арифметичні операції над числами в недесяткових. системах 

числення. Застосування двійкової та інших систем числення. Елементарні відомості 

про обчислювальну техніку та її використання.  

Тема 2. Подільність цілих невід’ємних чисел.  

Поняття відношення подільності на множині цілих невід’ємних чисел та його 

основні властивості. Подільність суми, різниці та добутку. Ознаки подільності чисел у 

десятковій системі числення. Загальна ознака подільності Паскаля. Прості й складені 

числа. Існування простого дільника у будь-якого натурального числа, більшого за 

одиницю. Решето Ератосфена. Нескінченність множини простих чисел. Основна 

теорема арифметики натуральних чисел. Дільники, спільні дільники, найбільший 

спільний дільник Найменьше спільне кратне (НДС) двох і більше чисел та його 

властивості. Взаємно прості числа та їх властивості. Ознака подільності на складене 

число. Обчислення НСД і НСК способом розкладу чисел на прості множники. 

Алгоритм Евкліда та його застосування. Зв’язок між НСД і НСК двох чисел. 

Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Тема 1. Розширення поняття числа. 

Задача розширення поняття числа. Від’ємні числа, їх геометрична інтерпретація. 

Множина цілих чисел. Протилежні числа. Модуль числа. Властивості множини цілих 

чисел: зчисленність, упорядкованість, дискретність. Додавання, віднімання, множення. 

і ділення цілих чисел. Закони додавання, множення. 

Поняття дробу; рівність дробів. Додатні раціональні числа. Додавання додатних 

раціональних чисел. Відношення порядку на множині додатних раціональних чисел. 

Віднімання. Множення і ділення додатних раціональних чисел.  

Проценти та процентні обчислення. Додатні раціональні числа як нескінченні 

періодичні десяткові дроби. Множина раціональних чисел, її властивості: 

зчисленність, упорядкованість, щільність. 

Необхідність розширення множини додатних раціональних чисел. Додатні 

ірраціональні числа. Додатні дійсні числа. Відношення порядку на множині додатних 

дійсних чисел. Додавання, віднімання, множення, ділення додатних дійсних чисел. 



Множина дійсних чисел та її властивості: незчисленність, упорядкованість, 

неперервність. 

Короткі історичні відомості про виникнення понять цілого, раціонального і 

дійсного чисел. 

Наближені обчислення. Наближені числа, наближені обчислення. Абсолютна і 

відносна похибки. Вірні цифри наближеного числа. Округлення чисел.  Значущі 

цифри наближеного числа. Зв’язок відносної похибки наближеного числа з кількістю 

правильних значущих цифр. Похибка суми і різниці. Похибка добутку, частки, степеня 

і кореня. Обчислення без точного урахування похибок. Обчислення за допомогою 

мікрокалькуляторів. 

Тема 2. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Числові вирази. Числові рівності та нерівності. Вирази зі змінною. Тотожні 

перетворення виразів. Рівняння а однією змінною. Нерівності з однією змінною. 

Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння кола. Рівняння прямої. Системи 

рівнянь з двома змінними, способи їх розв'язування. Системи і сукупності нерівностей 

з одніє змінною. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними; графічний 

спосіб їх розв'язування. 

Числова функція, її властивості. Функція, обернена до даної. Лінійна функція. 

Пряма пропорційність. Обернена пропорційність. Квадратична функція. Операції над 

функціями та графіками. Перетворення графіків, побудова графіка функції 

Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання. 

Тема 1. Елементи геометрії.  

Аксіоматичний метод побудови геометрії. Історичні відомості про виникнення і 

розвиток геометрії. Поняття про аксіоматичний метод побудови геометрії. 

Аксіоматика шкільного курсу геометрії. Система геометричних понять, що 

вивчаються в школі. Геометричні фігури, їх означення, властивості, ознаки на 

прикладі паралельних прямих, трикутника, паралелограма, паралельності та 

перпендикулярності прямих і площин /приклади доведення теорем, розв'язування 

задач на доведення і обчислення/. 

Геометричні побудови на площині. Основні геометричні побудови циркулем і 

лінійкою. Основні методи геометричних побудов: метод геометричних місць точок, 

метод симетрії відносно прямої, метод повороту навколо точки, метод симетрії 

відносно точки, метод паралельного перенесення, метод гомотетії, алгебраїчний 

метод. Побудова правильних многокутників. Задачі на побудову, які не розв'язуються 

циркулем та лінійкою. Геометричні побудови іншими засобами. 

Загальні відомості про многогранники. Співвідношення між числом плоских 

кутів, їх сумою, числом ребер і граней опуклого многогранника. Теорема Ейлера про 

залежність між числом ребер, граней  і вершин опуклого многогранника. Правильні 

многогранники, їх класифікація. 

Зображення многогранників на площині. Побудова перерізу многогранника 

площиною. Відомості із історії. 

Тіла обертання. Загальні відомості про тіла обертання /циліндр, конус, куля/. 

Зображення тіл обертання. Зображення комбінації просторових фігур. 

Тема 2. Величини та їх вимірювання. 

Відображення властивостей реального світу через поняття величини. Поняття 

величини. Адитивно-скалярні величини, їх основні властивості. Поняття про 

вимірювання величин. 



Довжина відрізка. Поняття довжини відрізка. Основні властивості довжини. 

Вимірювання довжини відрізка. Стандартні одиниці довжини, відношення між ними. 

Довжини визначних ліній трикутника. 

Поняття площі плоскої фігури, властивості площі. Способи вимірювання площі 

фігури. Різновеликість і рівноскладеність многокутників. Площа прямокутника, 

паралелограма, трикутника, трапеції, круга. Стандартні одиниці вимірювання площі 

фігури, відношення між ними. 

Площа поверхні тіла. Бічна і повна поверхня циліндра, конуса, площа поверхні 

кулі. 

Об’єм тіла та його вимірювання /оглядово/. Поняття об’єму тіла, властивості 

об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єми многогранників і тіл обертання. 

Одиниці вимірювання об’ємів тіл, відношення між ними. 

Маса тіла, вимірювання маси тіла. Одиниці вимірювання маси тіла, відношення 

між ними. 

Швидкість, час, шлях, залежність між ними, одиниці вимірювання. Вартість, ціна, 

кількість товару, залежність між ними, одиниці вимірювання. Поняття про 

собівартість одиниці продукції, прибуток від реалізації товарної продукції, 

рентабельність підприємства, що виготовляє товарну продукцію 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Виленкин Н.Я. Пышкало А.М., Рождественский В.Б., Стойлова Л.П. 

Математика. Учебное пособие для ст-тов пед. ин-тов по спец-ти 2121 «Педагогика и 

методика начального обучения». – М.: Просвещение, 1977. – 352 с. 

3. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – 

К.: Кондор, 2006. – 560 с. 

4. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

5. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

6. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

7. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

8. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Допоміжна 

1. Вивальнюк Л.М. Григорейко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи. - К.: 

Вища шк., 1988. - 272 с. 

2. Вивальнюк Л.М., Боровик В.Н., Шефтель З.Г. Математика. Методичні 

вказівки до вивчення курсу для студентів-заочників спец.  "Педагогіка і методика 

початкового навчання". - К.: Вища шк., 1975. - 76 с. 

3. Виленкин Н.Я., Лаврова Н.Н., Рождественская В.В., Стойлова Л.П» 

Задачник-практикум по математаке. - М.: Просвеирние, 1977. - 206 с. 



4. Завало С.Т., Вивальнюк Л.М. Математика. Елементи теорії множин і 

комбінаторики. Елементи математичної логіки і деякі алгебраїчні поняття. Методичні 

вказівки до вивчення курсу для студентів-заочників спец, "Педагогіка і методика 

початкового навчання". -К.: Вища шк., 1973. - 72 с. 

5. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. - К.: Рад.шк., 

1977. - 160 с. 

6. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. - М.: 

Просвещение, 1985. - 184 с. 

7. Довідникова література (довідники, словники, енциклопедії) 

8. Брадис К. Четырёхзначные таблицы. 

9. Довідники з математики. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КР, МК, оцінювання роботи на 

практичних заняттях. 
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Розробник: Рехтета Любов Олександрівна, доцент кафедри початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент ___________ (Рехтета Л. О.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової освіти 

Протокол № 1  від «28 » серпня 2017 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Якименко С. І.) 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –5  

Галузь знань 01 Освіта  
Нормативна  

 Спеціальність 013 

Початкова освіта  

 
013 Початкова освіта  

 

Рік підготовки: 

1й 1й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

1й 1й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  2,8 

для заочної форми 

навчання: 0,8 

Ступінь 

бакалавра 

16 4 

Практичні, семінарські 

34 10 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100 136 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –  год.: 33% год. – 

аудиторні заняття, 67%  год. – самостійна робота  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: формування у майбутніх учителів теоретичних основ початкового 

курсу математики, розуміння його співвідношення зі шкільною математикою 

наступних концентрів і математичною наукою в цілому. 

Завдання курсу: викладання математики повинно підвищити рівень розуміння 

студентом математики як науки, її предмета, методів, привести в систему розрізнені 

факти, дати наукову основу наявним інтуїтивним поняттям і прийомам логічного 

мислення, що становить основу математичної культури. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Уміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, соціальних та 

інших проблем, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології. 

Уміння використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові знання 

в галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження. 

Готовність формувати; у молодших школярів інтересу до вивчення математики, 

творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних 

завдань; уміння навчатися. 

 

ІІ. Фахові:  

Готовність до цілісного сприйняття світу,-розуміння ролі математики у пізнанні 

дійсності; 

Здатність до розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням 

математичних методів. 

Здатність до тлумачення математичної термінології, знакової і графічної 

інформації; до формування умінь орієнтуватися на площині та у просторі; 

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність 

процесу вимірювання величин.  

Здатність до формування у молодших школярів умінь розв’язувати сюжетні 

задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні поняття.  

Тема 1. Множини і відношення між ними. Операції над множинами. 

Поняття про множину. Способи завдання множин. Порожня множина. 

Відношення між множинами: рівність множин, нестроге і строге включення. 

Універсальна множина. Діаграми Ейлера-Венна. Об’еданання множин. Переріз 

множин. Віднімання множин. Доповнення. Основні властивості операцій об’єднання, 

перерізу, доповнення /алгебра множин/. Кортеж. Декартів добуток двох множин, його 

властивості й використання. Декартів добуток трьох і більше множин. 

Тема 2. Відповідність і відношення 

Відповідність між елементами двох множин. Наочні способи завдання 

відповідностей. Образи і прообрази елементів і множин. Типи відповідностей. 

Рівносильні /рівнопотужні/ множини. Нескінченні множини. Зчисленні множини. 

Зчисленність множин цілих і раціональних чисел. Відношення на множині, їх 



властивості. Типи відношень. Відношення еквівалентності й розбиття множини на 

класи. Відношення порядку. Упорядкована множина. 

Тема 3. Елементи комбінаторики 

Загальні правила комбінаторики. Розміщення без повторень. Розміщення з 

повтореннями. Перестановки без повторень. Перестановки з повтореннями. 

Комбінації. Трикутник Паскаля. 

Тема  4. Елементи математичної логіки. Алгоритми. 

Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Неозначувані поняття теорії.  

Означення математичних понять;  найпоширеніші способи означень. Висловлення. 

Логічні операції над висловленнями. Таблиці істинності. Рівносильні формули. 

Основні рівносильності, їх доведення. Алгебра висловлень. Тотожно істинні формули 

/логічні закони/. Логічне слідування. Критерій логічного слідування, його 

застосування. Необхідність розширення алгебри висловлень. Змінна. Предикат. 

Операції алгебри висловлень над предикатами, їх теоретико-множинний зміст. 

Квантори, їх використання. Заперечення кванторів, його застосування. Поняття 

логічного слідування і рівносильності предикатів.  

Теорема. Будова теореми. Види теорем, їх символічні записи. Необхідні й 

достатні умови. Найпростіші правила виведення, їх застосування. Способи доведення 

теорем. Прямі й непрямі доведення теорем. Правильні  й неправильні міркування. 

Дедуктивні методи і неповна індукція. Поняття алгоритму та його розвиток. 

Приклади. Основні властивості алгоритмів: детермінованість, дискретність, масовість, 

результативність. Різні способи запису алгоритмів, зокрема звичайною мовою, у 

вигляді блок-схем  і алгоритмічною мовою. Лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми. 

Алгоритми над словами. Поняття алгоритму у формі нормального алгоритму Маркова 

та машини Тьюрінга. Алгоритми і ЕОМ. Приклади найпростіших алгоритмів, що 

використовуються у початкових класах. 

Кредит  2. Різні підходи до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Тема 1. Теоретико-множинний підхід до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Поняття натурального числа. Порядкові й кількісні натуральні числа. Число нуль. 

Множина цілих невід’ємних чисел та її потужність. Відношення порядку. Властивості 

множини цілих невід’ємних чисел. Додавання та його основні властивості. 

Віднімання. Існування різниці. Зв’язок віднімання з додаванням. Множення та його 

основні властивості. Ділення. Існування частки. Неможливість ділення на нуль. 

Ділення з остачею. 

Тема 2.Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. 

Поняття про аксіоматичний метод у математиці. Система аксіом Пеано та 

наслідки з неї. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення додавання і його 

основні закони. Аксіоматичне означення множення і його основні закони. 

Розподільний закон множення відносно додавання. Закони монотонності додавання і 

множення. Зв’язок принципу математичної індукції і принципу найменшого числа та 

їх застосування. Властивості множини цілих невід’ємних чисел: нескінченність, 

упорядкованість, дискретність. Віднімання та ділення цілих невід’ємних чисел. 

Поняття про несуперечливість,  повноту й незалежність системи аксіом на прикладі 

системи аксіом Пеано. 

Тема 3. Натуральне число як результат вимірювання величин. 

Порівняння відрізків. Натуральне число як міра відрізків. Дії над відрізками та 

числами - результатами вимірювання величин. 



Кредит 3. Цілі невід’ємні числа. 

Тема 1. Системи числення. 

Позиційні й непозиційні системи числення. Запис чисел у десятковій системі 

числення. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у 

десятковій системі числення. Перехід від запису чисел в одній системі числення до 

запису в іншій системі. Арифметичні операції над числами в недесяткових. системах 

числення. Застосування двійкової та інших систем числення. Елементарні відомості 

про обчислювальну техніку та її використання.  

Тема 2. Подільність цілих невід’ємних чисел.  

Поняття відношення подільності на множині цілих невід’ємних чисел та його 

основні властивості. Подільність суми, різниці та добутку. Ознаки подільності чисел у 

десятковій системі числення. Загальна ознака подільності Паскаля. Прості й складені 

числа. Існування простого дільника у будь-якого натурального числа, більшого за 

одиницю. Решето Ератосфена. Нескінченність множини простих чисел. Основна 

теорема арифметики натуральних чисел. Дільники, спільні дільники, найбільший 

спільний дільник Найменьше спільне кратне (НДС) двох і більше чисел та його 

властивості. Взаємно прості числа та їх властивості. Ознака подільності на складене 

число. Обчислення НСД і НСК способом розкладу чисел на прості множники. 

Алгоритм Евкліда та його застосування. Зв’язок між НСД і НСК двох чисел. 

Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Тема 1. Розширення поняття числа. 

Задача розширення поняття числа. Від’ємні числа, їх геометрична інтерпретація. 

Множина цілих чисел. Протилежні числа. Модуль числа. Властивості множини цілих 

чисел: зчисленність, упорядкованість, дискретність. Додавання, віднімання, множення. 

і ділення цілих чисел. Закони додавання, множення. 

Поняття дробу; рівність дробів. Додатні раціональні числа. Додавання додатних 

раціональних чисел. Відношення порядку на множині додатних раціональних чисел. 

Віднімання. Множення і ділення додатних раціональних чисел.  

Проценти та процентні обчислення. Додатні раціональні числа як нескінченні 

періодичні десяткові дроби. Множина раціональних чисел, її властивості: 

зчисленність, упорядкованість, щільність. 

Необхідність розширення множини додатних раціональних чисел. Додатні 

ірраціональні числа. Додатні дійсні числа. Відношення порядку на множині додатних 

дійсних чисел. Додавання, віднімання, множення, ділення додатних дійсних чисел. 

Множина дійсних чисел та її властивості: незчисленність, упорядкованість, 

неперервність. 

Короткі історичні відомості про виникнення понять цілого, раціонального і 

дійсного чисел. 

Наближені обчислення. Наближені числа, наближені обчислення. Абсолютна і 

відносна похибки. Вірні цифри наближеного числа. Округлення чисел.  Значущі 

цифри наближеного числа. Зв’язок відносної похибки наближеного числа з кількістю 

правильних значущих цифр. Похибка суми і різниці. Похибка добутку, частки, степеня 

і кореня. Обчислення без точного урахування похибок. Обчислення за допомогою 

мікрокалькуляторів. 

Тема 2. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Числові вирази. Числові рівності та нерівності. Вирази зі змінною. Тотожні 

перетворення виразів. Рівняння а однією змінною. Нерівності з однією змінною. 



Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння кола. Рівняння прямої. Системи 

рівнянь з двома змінними, способи їх розв'язування. Системи і сукупності нерівностей 

з одніє змінною. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними; графічний 

спосіб їх розв'язування. 

Числова функція, її властивості. Функція, обернена до даної. Лінійна функція. 

Пряма пропорційність. Обернена пропорційність. Квадратична функція. Операції над 

функціями та графіками. Перетворення графіків, побудова графіка функції 

Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання. 

Тема 1. Елементи геометрії.  

Аксіоматичний метод побудови геометрії. Історичні відомості про виникнення і 

розвиток геометрії. Поняття про аксіоматичний метод побудови геометрії. 

Аксіоматика шкільного курсу геометрії. Система геометричних понять, що 

вивчаються в школі. Геометричні фігури, їх означення, властивості, ознаки на 

прикладі паралельних прямих, трикутника, паралелограма, паралельності та 

перпендикулярності прямих і площин /приклади доведення теорем, розв'язування 

задач на доведення і обчислення/. 

Геометричні побудови на площині. Основні геометричні побудови циркулем і 

лінійкою. Основні методи геометричних побудов: метод геометричних місць точок, 

метод симетрії відносно прямої, метод повороту навколо точки, метод симетрії 

відносно точки, метод паралельного перенесення, метод гомотетії, алгебраїчний 

метод. Побудова правильних многокутників. Задачі на побудову, які не розв'язуються 

циркулем та лінійкою. Геометричні побудови іншими засобами. 

Загальні відомості про многогранники. Співвідношення між числом плоских 

кутів, їх сумою, числом ребер і граней опуклого многогранника. Теорема Ейлера про 

залежність між числом ребер, граней  і вершин опуклого многогранника. Правильні 

многогранники, їх класифікація. 

Зображення многогранників на площині. Побудова перерізу многогранника 

площиною. Відомості із історії. 

Тіла обертання. Загальні відомості про тіла обертання /циліндр, конус, куля/. 

Зображення тіл обертання. Зображення комбінації просторових фігур. 

Тема 2. Величини та їх вимірювання. 

Відображення властивостей реального світу через поняття величини. Поняття 

величини. Адитивно-скалярні величини, їх основні властивості. Поняття про 

вимірювання величин. 

Довжина відрізка. Поняття довжини відрізка. Основні властивості довжини. 

Вимірювання довжини відрізка. Стандартні одиниці довжини, відношення між ними. 

Довжини визначних ліній трикутника. 

Поняття площі плоскої фігури, властивості площі. Способи вимірювання площі 

фігури. Різновеликість і рівноскладеність многокутників. Площа прямокутника, 

паралелограма, трикутника, трапеції, круга. Стандартні одиниці вимірювання площі 

фігури, відношення між ними. 

Площа поверхні тіла. Бічна і повна поверхня циліндра, конуса, площа поверхні 

кулі. 

Об’єм тіла та його вимірювання /оглядово/. Поняття об’єму тіла, властивості 

об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єми многогранників і тіл обертання. 

Одиниці вимірювання об’ємів тіл, відношення між ними. 



Маса тіла, вимірювання маси тіла. Одиниці вимірювання маси тіла, відношення 

між ними. 

Швидкість, час, шлях, залежність між ними, одиниці вимірювання. Вартість, ціна, 

кількість товару, залежність між ними, одиниці вимірювання. Поняття про 

собівартість одиниці продукції, прибуток від реалізації товарної продукції, 

рентабельність підприємства, що виготовляє товарну продукцію. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь
о
го

 у тому числі 

у
сь
о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Загальні поняття.  

Тема 1. Множини і відношення 

між ними. Операції над 

множинами. 

9 1 2 6 7 1  6 

Тема 2. Відповідності і 

відношення. 
6 1 1 4 7  1 6 

Тема 3. Елементи 

комбінаторики. 
6 1 1 4 7 1  6 

Тема 4. Елементи математичної 

логіки. Алгоритми. 
9 1 2 6 9  1 8 

Усього: 30 4 6 20 30 2 2 26 

Кредит 2. Різні підходи до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Тема 1. Теоретико-множинний 

підхід до побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел. 

10 2 2 6 10 1  9 

Тема 2.  Аксіоматична побудова 

множини цілих невід’ємних 

чисел. 

10 2 2 6 10 

 

1 9 

Тема 3. Натуральне число як 

результат вимірювання 

величини. 

10  2 8 10 

 

1 9 

Усього: 30 4 6 20 30 1 2 27 

Кредит 3. Цілі невід’ємні числа. 

Тема 1. Системи числення. 17 1 4 12 15  1 14 

Тема 2. Подільність цілих 

невід’ємних чисел.  
13 1 4 8 15 

 
1 14 

 30 2 8 20 30  2 28 

Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Тема 1. Розширення поняття 

числа. 
16 2 4 10 15 

 1 
14 

Тема 2. Рівняння. Нерівності. 14 2 2 10 15  1 14 



Функції.  

Усього: 30 4 6 20 30  2 28 

Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання. 

Тема 1. Елементи геометрії.  12  4 8 14  1 13 

Тема 2. Величини та їх 

вимірювання. 
18 2 4 12 16 1 1 14 

Усього: 30 2 8 20 30 1 2 27 

Усього годин: 150 16 34 100 150 4 10 136 

 

 

4. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Загальні поняття. 

1.  Множини і відношення між ними. Операції над 

множинами. 

2 

2.  Відповідність і відношення. Елементи комбінаторики 2 

3.  Елементи математичної логіки. Алгоритми. 2 

 Кредит 2. Різні підходи до побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел. 

 

4.  Теоретико-множинний підхід до побудови множини 

ц.н.ч. 

2 

5.  Аксіоматична побудова множини ц.н.ч. Метод 

математичної індукції 

2 

6.  Натуральне число як результат вимірювання величини 2 

 Кредит 3. Цілі невід’ємні числа.  

7.  Десяткова система числення 2 

8.  Позиційні системи числення відмінні від десяткової 2 

9.  Означення відношення подільності на множині ц.н.ч. 

Ознаки подільності на 2, 3, 4, 5, 9, 25 

2 

10. Прості і складені числа. Ознака подільності на складене 

число. 

2 

 Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. 

Нерівності. Функції. 

 

11. Цілі числа. Раціональні числа. 2 

12. Дійсні числа. 2 

13. Числовий вираз і його значення. Рівняння. Нерівності. 

Функції та їх графіки 

2 

 Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх 

вимірювання. 

 

14. Елементи геометрії. 2 

15. Геометричний матеріал в початковому курсі математики. 2 

16. Величини та їх вимірювання.  2 



17. Величини, які розглядають у початковому курсі 

математики: маса, вартість, час, швидкість, шлях. 

Одиниці їх вимірювання, залежність між ними 

2 

Разом: 34 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні поняття.  

1 
Множини і операції над ними. Розбиття множини на 

класи 

4 

2 Відповідності. Відношення на множині, їх властивості 4 

3 Елементи комбінаторики. Правила суми і добутку 4 

4 
Елементи математичної логіки. Поняття висловлень і 

висловлювальної форми (предиката) 

4 

5 
Алгоритми. Приклади алгоритмів, які використовуються 

в початковій школі 

4 

 
Кредит 2. Різні підходи до побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел. 

 

6 
Теоретико-множинний підхід до побудови множини 

ц.н.ч. 

8 

7 
Аксіоматична побудова множини ц.н.ч. Метод 

математичної індукції 

6 

8 Натуральне число як результат вимірювання величини 6 

 Кредит 3. Цілі невід’ємні числа.  

9 
Системи числення. Позиційні і непозиційні системи 

числення. Десяткова система числення 

2 

10 
Позиційні системи числення відмінні від десяткової 

Запис чисел, арифметичні дії  

2 

11 
Перехід від запису чисел в одній системі до запису чисел 

в другій системі  

4 

12 
Техніка усного і письмового виконання арифметичних 

дій над ц.н.ч. 

4 

13 Алгоритми знаходження НСД і НСК даних чисел  8 

 
Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. 

Нерівності. Функції. 

 

14 Цілі числа  2 

15 Раціональні числа  2 

16 Десяткові дроби. Алгоритми арифметичних дій над ними 4 

17 Дійсні числа 2 

18 Числовий вираз і його значення 2 

19 Рівняння 2 

20 Нерівності 2 

21 Функції 4 

 
Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх 

вимірювання. 

 



22 Елементи геометрії 8 

23 
Величини і їх вимірювання. Вимірювання довжини 

відрізка. Площа фігури. Об’єм тіла. 

6 

24 

Величини, які розглядають у початковому курсі 

математики: маса, вартість, час, швидкість, шлях. 

Одиниці їх вимірювання, залежність між ними 

6 

Разом:  100 

 

6. Методи навчання 

Словесні, самостійна робота, дослідницький, евристичний, репродуктивні методи, 

проективний, пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий. 

 

 

7. Методи контролю 

 

Робота на web-сторінці кафедри, опитування усне і письмове, тестування, 

контрольні роботи, перевірка домашніх завдань, поточний контроль. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Кредит 5 

500 

 Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т 

1 

Т

2 

Т

3 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Практичні 

заняття 
7 7 7 9 

1

0 

1

0 

1

0 
15 15 10 10 10 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 55 55 

 

55 

 

КР1 - 30 КР2- 30 КР3 - 30 

Усього 100 100 100 100 100 500 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 



9. Методичне забезпечення 

1. Модулі № 1, 2, ..., 11 для вивчення курсу математики, які розроблено в МДУ ім. 

В.О. Сухомлинського 

2. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 
спеціальності 6.010100 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

3. Рехтета Л.О.Завдання для контрольних робіт з математики для студентів 
спеціальності 6.010102»Початкова освіта».Збірник завдань.-Миколаїв:МНУ 

імені В.О.Сухомлинського,2011.-50 с. 

4. Завдання для контрольних робіт. 

5. Завдання для індивідуальних домашніх завдань. 

6. Завдання для творчих робіт. 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для педінститутів. – 

К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Виленкин Н.Я. Пышкало А.М., Рождественский В.Б., Стойлова Л.П. 

Математика. Учебное пособие для ст-тов пед. ин-тов по спец-ти 2121 

«Педагогика и методика начального обучения». – М.: Просвещение, 1977. – 352 

с. 

3. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

4. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

5. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – К.: 

Вища шк., 1987. – 319 с. 

6. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая 

школа, 1976. – 270 с. 

7. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

8. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Допоміжна 

1. Вивальнюк Л.М. Григорейко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи. - К.: Вища 

шк., 1988. - 272 с. 

2. Вивальнюк Л.М., Боровик В.Н., Шефтель З.Г. Математика. Методичні вказівки 

до вивчення курсу для студентів-заочників спец.  "Педагогіка і методика 

початкового навчання". - К.: Вища шк., 1975. - 76 с. 

3. Виленкин Н.Я., Лаврова Н.Н., Рождественская В.В., Стойлова Л.П» Задачник-

практикум по математаке. - М.: Просвеирние, 1977. - 206 с. 

4. Завало С.Т., Вивальнюк Л.М. Математика. Елементи теорії множин і 

комбінаторики. Елементи математичної логіки і деякі алгебраїчні поняття. 



Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів-заочників спец, 

"Педагогіка і методика початкового навчання". -К.: Вища шк., 1973. - 72 с. 

5. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. - К.: Рад.шк., 1977. 
- 160 с. 

6. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. - М.: 

Просвещение, 1985. - 184 с. 

7. Довідникова література (довідники, словники, енциклопедії) 
8. Брадис К. Четырёхзначные таблицы. 
9.  Довідники з математики. 

11. Інформаційні ресурси 
1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 
шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 

  

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю. 

Методи контролю 

Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий, 

графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи 

самоконтролю і самооцінки. 

Усний контроль (усне опитування). Це найпоширеніший метод у навчальній 

практиці. Його використання сприяє опануванню логічним мисленням, виробленню і 

розвитку навичок аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, 

емоційно, обстоювати власну думку. Здійснюють його на семінарських, практичних і 

лабораторних заняттях, а також колоквіумах, лекціях і консультаціях. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання запитань 

(завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка студентів 

до відповіді та викладу знань; коригування викладених у процесі відповіді знань; 

аналіз і оцінювання відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки є: репродуктивними 

(передбачають відтворення вивченого); реконструктивними (потребують 

застосування знань і вмінь у дещо змінених умовах); творчими (застосування знань і 

вмінь у значно змінених, нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів 

доведення (способів дій) на виконання складніших завдань). 

За актуальністю запитання для усної перевірки поділяють на основні, додаткові й 

допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну розгорнуту відповідь 

(наприклад, запитання семінарського заняття), додаткові – уточнення того, як 

студент розуміє певне питання, формулювання, формулу тощо, допоміжні – 

виправлення помилок, неточностей. Усі запитання мають бути логічними, чіткими, 

зрозумілими і посильними, а їх сукупність – послідовною і системною. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між викладачем і 

студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, прогалини та неточності в 

знаннях студентів й одразу ж їх виправити. Однак він потребує надто багато часу на 

перевірку. Крім того, студенти під час опитування хвилюються, тому оцінка нерідко 

буває суб'єктивною. 



Письмовий контроль. Його метою є з'ясування в письмовій формі ступеня 

оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з предмета, визначення їх 

якості – правильності, точності, усвідомленості, вміння застосувати знання на 

практиці. 

Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, написання твору, 

диктанту тощо. Теми контрольних робіт, завдання, вправи мають бути зрозумілими і 

посильними, відповідати рівню знань студентів і водночас вимагати відповідних 

зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу.  
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Кредит 1. Загальні поняття 

Лекція 1. Множини і відношення між ними. Операції над множинами. 

Відповідності і відношення. 

1. Поняття про множину. Способи завдання множин. Порожня множина. 

2.  Відношення між множинами: рівність множин, нестроге і строге включення. 

Універсальна множина. Діаграми Ейлера-Венна.  

3. Об’єднання множин. Переріз множин. Віднімання множин. Доповнення. 

Основні властивості операцій об’єднання, перерізу, доповнення /алгебра множин/.  

4. Кортеж. Декартів добуток двох множин, його властивості й використання. 

Декартів добуток трьох і більше множин. 

5. Відповідність між елементами двох множин. Наочні способи завдання 

відповідностей. Образи і прообрази елементів і множин. Типи відповідностей. 

Рівносильні /рівнопотужні/ множини. Нескінченні множини. Зчисленні множини. 

Зчисленність множин цілих і раціональних чисел. 

6. Відношення на множині, їх властивості. Типи відношень. Відношення 

еквівалентності й розбиття множини на класи. Відношення порядку. Упорядкована 

множина. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомитися та засвоїти поняття про множини, їх види;  

- ознайомитися та засвоїти поняття відношення між множинами рівність 

множин, нестроге і строге включення. Універсальна множина. Діаграми Ейлера-

Венна; 

- ознайомитися та засвоїти операції над множинами, об’єднання множин. 

Переріз множин. Віднімання множин. Доповнення. Основні властивості операцій 

об’єднання, перерізу, доповнення /алгебра множин/.  

- ознайомитися із поняттям кортеж, Декартів добуток двох множин, його 

властивості й використання. Декартів добуток трьох і більше множин. 

Ключові поняття: множини, порожня множина, відношення між множинами, 

операції над множинами, декарт добуток множин. 
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Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Поняття про множину. Способи завдання множин. Порожня множина. 

Відношення між множинами: рівність множин, нестроге і строге включення. 

Універсальна множина. Діаграми Ейлера-Венна. Об’еданання множин. Переріз 

множин. Віднімання множин. Доповнення. Основні властивості операцій об’єднання, 

перерізу, доповнення /алгебра множин/. Кортеж. Декартів добуток двох множин, його 

властивості й використання. Декартів добуток трьох і більше множин. 



Відповідність між елементами двох множин. Наочні способи завдання 

відповідностей. Образи і прообрази елементів і множин. Типи відповідностей. 

Рівносильні /рівнопотужні/ множини. Нескінченні множини. Зчисленні множини. 

Зчисленність множин цілих і раціональних чисел. Відношення на множині, їх 

властивості. Типи відношень. Відношення еквівалентності й розбиття множини на 

класи. Відношення порядку. Упорядкована множина. 



Лекція 2. Елементи комбінаторики. Елементи математичної логіки. 

Алгоритми. 

1. Загальні правила комбінаторики. Розміщення без повторень. Розміщення з 

повтореннями. Перестановки без повторень, з повтореннями. 

2.  Комбінації. Трикутник Паскаля. 

3.  Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Неозначувані поняття теорії. 

Означення математичних понять;  найпоширеніші способи означень. 

4. Висловлення. Логічні операції над висловленнями. Таблиці істинності. 

Рівносильні формули. Основні рівносильності, їх доведення. Алгебра висловлень. 

5. Поняття алгоритму та його розвиток. Приклади. Основні властивості алгоритмів: 

детермінованість, дискретність, масовість, результативність. Різні способи запису 

алгоритмів. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із загальними правилами комбінаторики; 

- ознайомити студентів із правилом суми та добутку, комбінаторними сполуками  

без повторенням та з повторенням; 

- засвоїти сутність, зміст, обсяг математичних понять; 

- ознайомити та засвоїти із висловленнями, логічними операціями над 

висловленнями. Таблиці істинності. Рівносильні формули. Основні 

рівносильності, їх доведення. Алгебра висловлень. 

- дати визначення поняттю алгоритму, донести його розвиток, надати приклади 

алгоритму. Засвоїти основні властивості алгоритмів: детермінованість, 

дискретність, масовість, результативність. Різні способи запису алгоритмів. 

Ключові поняття: комбінаторика, комбінація, поняття, висловлення, 

алгоритм. 

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 



4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Загальні правила комбінаторики. Розміщення без повторень. Розміщення з 

повтореннями. Перестановки без повторень. Перестановки з повтореннями. 

Комбінації. Трикутник Паскаля. 

Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Неозначувані поняття теорії. 

Означення математичних понять;  найпоширеніші способи означень. Висловлення. 

Логічні операції над висловленнями. Таблиці істинності. Рівносильні формули. 

Основні рівносильності, їх доведення. Алгебра висловлень. Тотожно істинні формули 

/логічні закони/. Логічне слідування. Критерій логічного слідування, його 

застосування. Необхідність розширення алгебри висловлень. Змінна. Предикат. 

Операції алгебри висловлень над предикатами, їх теоретико-множинний зміст. 

Квантори, їх використання. Заперечення кванторів, його застосування. Поняття 

логічного слідування і рівносильності предикатів.  



Теорема. Будова теореми. Види теорем, їх символічні записи. Необхідні й 

достатні умови. Найпростіші правила виведення, їх застосування. Способи доведення 

теорем. Прямі й непрямі доведення теорем. Правильні  й неправильні міркування. 

Дедуктивні методи і неповна індукція. 

 Поняття алгоритму та його розвиток. Приклади. Основні властивості алгоритмів: 

детермінованість, дискретність, масовість, результативність. Різні способи запису 

алгоритмів, зокрема звичайною мовою, у вигляді блок-схем  і алгоритмічною мовою. 

Лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми. Словесні алгоритми. Приклади 

найпростіших алгоритмів, що використовуються у початкових класах. 



Кредит 2. Різні підходи до побудови теорії цілих невід’ємних чисел. 

Лекція 3. Теоретико-множинний підхід до побудови теорії цілих невід’ємних 

чисел. 

1. Поняття натурального числа. Порядкові й кількісні натуральні числа. Число 

нуль.  

2. Множина цілих невід’ємних чисел та її потужність. Відношення порядку. 

Властивості множини цілих невід’ємних чисел.  

3. Додавання та його основні властивості. Віднімання. Існування різниці. Зв’язок 

віднімання з додаванням.  

4. Множення та його основні властивості. Ділення. Існування частки. 

Неможливість ділення на нуль. Ділення з остачею. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із поняттям натурального числа. Охарактеризувати Порядкові й 

кількісні натуральні числа. Число нуль. 

- ознайомити із множиною цілих невід’ємних чисел та її потужністю, 

відношенням порядку. Охарактеризувати властивості множини цілих невід’ємних 

чисел.  

- дати  визначення поняттю додавання та віднімання, зазначити їх основні 

властивості, охарактеризувати зв’язок віднімання з додаванням.  

- ознайомити із поняттями множення, ділення, зазначити їх основні 

властивості.  

Ключові поняття: натуральне число, порядкове натуральне число, кількісне 

натуральне число, додавання, віднімання, множення, ділення. 

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 



5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая 

школа, 1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Поняття натурального числа. Порядкові й кількісні натуральні числа. Число нуль. 

Множина цілих невід’ємних чисел та її потужність. Відношення порядку. Властивості 

множини цілих невід’ємних чисел. Додавання та його основні властивості. 

Віднімання. Існування різниці. Зв’язок віднімання з додаванням. Множення та його 

основні властивості. Ділення. Існування частки. Неможливість ділення на нуль. 

Ділення з остачею. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція 4. Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел.  

Натуральне число як результат вимірювання величин. 

1. Поняття про аксіоматичний метод у математиці. Система аксіом Піано та 

наслідки з неї. Метод математичної індукції.  

2. Аксіоматичне означення додавання і його основні закони. Аксіоматичне 

означення множення і його основні закони. Розподільний закон множення 

відносно додавання.  

3. Закони монотонності додавання і множення. Зв’язок принципу математичної 

індукції і принципу найменшого числа та їх застосування.  

4. Властивості множини цілих невід’ємних чисел: нескінченність, 

упорядкованість, дискретність. Віднімання та ділення цілих невід’ємних чисел.  

5. Поняття про несуперечливість,  повноту й незалежність системи аксіом на 

прикладі системи аксіом Піано. 

6. Натуральне число як результат вимірювання величин. 
Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із поняттям про аксіоматичний метод у математиці, із системою 

аксіом Піано та наслідки з неї, методом математичної індукції.  

- надати аксіоматичне означення додаванню і множенню, та охарактеризувати 

їх основні закони, розподільний закон множення відносно додавання. 

- зазначити закони монотонності додавання і множення. Зв’язок принципу 

математичної індукції і принципу найменшого числа та їх застосування.  

- охарактеризувати властивості множини цілих невід’ємних чисел: 

нескінченність, упорядкованість, дискретність. Ознайомити із відніманням та 

діленням цілих невід’ємних чисел.  

- ознайомити із поняттям про несуперечливість,  повноту й незалежність 

системи аксіом на прикладі системи аксіом Піано; 

- ознайомити студентів із третім підходом до означення цілого невід’ємного 

числа - натуральне число як результат вимірювання величин. 

Ключові поняття: аксіоматичний метод, закон монотонності, аксіоми Піано, 

множина цілих невід’ємних чисел, натуральне число. 

 

 



Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для педінститутів. 

– К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Поняття про аксіоматичний метод у математиці. Система аксіом Піано та 

наслідки з неї. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення додавання і його 

основні закони. Аксіоматичне означення множення і його основні закони. 

Розподільний закон множення відносно додавання. Закони монотонності додавання і 

множення. Зв’язок принципу математичної індукції і принципу найменшого числа та 

їх застосування. Властивості множини цілих невід’ємних чисел: нескінченність, 



упорядкованість, дискретність. Віднімання та ділення цілих невід’ємних чисел. 

Поняття про несуперечливість,  повноту й незалежність системи аксіом на прикладі 

системи аксіом Піано. 

Порівняння відрізків. Натуральне число як міра відрізків. Дії над відрізками та 

числами - результатами вимірювання величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кредит 3. Цілі невід’ємні числа. 

Лекція 5. Системи числення. Подільність цілих невід’ємних чисел. 

1. Позиційні й непозиційні системи числення. Запис чисел у десятковій системі 

числення.  

2. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у 

десятковій системі числення. Перехід від запису чисел в одній системі числення до 

запису в іншій системі.  

3. Арифметичні операції над числами в недесяткових. системах числення. 

Застосування двійкової та інших систем числення.  

4. Поняття відношення подільності на множині цілих невід’ємних чисел та його 

основні властивості. Подільність суми, різниці та добутку.  

5. Ознаки подільності чисел у десятковій системі числення. Загальна ознака 

подільності Паскаля. Решето Ератосфена.  

6. Дільники, спільні дільники, найбільший спільний дільник (НСД). Найменьше 

спільне кратне (НДС) двох і більше чисел та його властивості.  

7. Алгоритми знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) та 

найменьшого спільного кратного (НДС). Алгоритм Евкліда. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із позиційними й непозиційними системами числення, записом 

чисел у десятковій системі числення; 

- засвоїти алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у 

десятковій системі числення, переходом від запису чисел в одній системі 

числення до запису в іншій системі.  

- навчити студентів виконувати арифметичні операції над числами в 

недесяткових. системах числення, застосовувати двійкову та інших систем 

числення.  

- надати поняття відношення подільності на множині цілих невід’ємних чисел та 

його основні властивості. Охарактеризувати подільність суми, різниці та 

добутку. 

- ознайомити із ознаками подільності чисел у десятковій системі числення, 

загальною ознакою подільності Паскаля. Решето Ератосфена.  

- ознайомити із дільниками, спільними дільниками, найбільшим спільним 



дільником та  найменшим спільним кратним (НДС) двох і більше чисел та 

зазначити його властивості, алгоритмом Евкліда. 

Ключові поняття: системи числення, алгоритм, арифметичні операції, 

двійкова система числення, Решето Ератосфена, подільність чисел, дільники, кратні 

чисел. 

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

 

 



Стислий зміст лекції 

Позиційні й непозиційні системи числення. Запис чисел у десятковій системі 

числення. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у 

десятковій системі числення. Перехід від запису чисел в одній системі числення до 

запису в іншій системі. Арифметичні операції над числами в недесяткових. системах 

числення. Застосування двійкової та інших систем числення. Елементарні відомості 

про обчислювальну техніку та її використання.  

Поняття відношення подільності на множині цілих невід’ємних чисел та його 

основні властивості. Подільність суми, різниці та добутку. Ознаки подільності чисел у 

десятковій системі числення. Загальна ознака подільності Паскаля. Прості й складені 

числа. Існування простого дільника у будь-якого натурального числа, більшого за 

одиницю. Решето Ератосфена. Нескінченність множини простих чисел. Основна 

теорема арифметики натуральних чисел. Дільники, спільні дільники, найбільший 

спільний дільник Найменьше спільне кратне (НДС) двох і більше чисел та його 

властивості. Взаємно прості числа та їх властивості. Ознака подільності на складене 

число. Обчислення НСД (а, б) і НСК (а, б) способом розкладу чисел на прості 

множники. Алгоритм Евкліда та його застосування. Зв’язок між НСД і НСК двох 

чисел. 

 

 

 

  



Кредит 4. Розширення поняття числа. Рівняння. Нерівності. Функції.  

Лекція 6. Розширення поняття числа. 

1. Задача розширення поняття числа. Множина цілих чисел. Властивості 

множини цілих чисел: зчисленність, упорядкованість, дискретність.  

2. Додавання, віднімання, множення. і ділення цілих чисел. Закони додавання, 

множення. Поняття дробу; рівність дробів.  

3. Додатні раціональні числа. Додавання і віднімання додатних раціональних 

чисел.  

4. Проценти та процентні обчислення. Додатні раціональні числа як 

нескінченні періодичні десяткові дроби.  

5. Наближені обчислення. Наближені числа, наближені обчислення. Абсолютна 

і відносна похибки.  

6. Дійсні числа. Виконання дій над дійсними числами.  

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із поняттям числа та зазначити властивості множини цілих чисел; 

- ознайомити із додаванням, відніманням, множенням і діленням цілих чисел, 

поняттям дробу; 

- охарактеризувати додатні раціональні числа; 

- ознайомити  із поняттям проценти та засвоїти способи процентних обчислень; 

- ознайомити та засвоїти сутність поняття наближені обчислення; 

- ознайомити студентів із дійсними числами та операціями над ними. 

Ключові поняття: число, цілі числа, дріб, рівність дробів, раціональні числа, 

процент, дійсні числа. 

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 



5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Задача розширення поняття числа. Від’ємні числа, їх геометрична інтерпретація. 

Множина цілих чисел. Протилежні числа. Модуль числа. Властивості множини цілих 

чисел: зчисленність, упорядкованість, дискретність. Додавання, віднімання, множення. 

і ділення цілих чисел. Закони додавання, множення. 

Поняття дробу; рівність дробів. Додатні раціональні числа. Додавання додатних 

раціональних чисел. Відношення порядку на множині додатних раціональних чисел. 

Віднімання. Множення і ділення додатних раціональних чисел.  

Проценти та процентні обчислення. Додатні раціональні числа як нескінченні 

періодичні десяткові дроби. Множина раціональних чисел, її властивості: 

зчисленність, упорядкованість, щільність. 

Необхідність розширення множини додатних раціональних чисел. Додатні 

ірраціональні числа. Додатні дійсні числа. Відношення порядку на множині додатних 

дійсних чисел. Додавання, віднімання, множення, ділення додатних дійсних чисел. 

Множина дійсних чисел та її властивості: незчисленність, упорядкованість, 

неперервність. 



Короткі історичні відомості про виникнення понять цілого, раціонального і 

дійсного чисел. 

Наближені обчислення. Наближені числа, наближені обчислення. Абсолютна і 

відносна похибки. Вірні цифри наближеного числа. Округлення чисел.  Значущі 

цифри наближеного числа. Зв’язок відносної похибки наближеного числа з кількістю 

правильних значущих цифр. Похибка суми і різниці. Похибка добутку, частки, степеня 

і кореня. Обчислення без точного урахування похибок. Обчислення за допомогою 

мікрокалькуляторів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лекція 7. Рівняння. Нерівності. Функції. 

1. Числові вирази. Числові рівності та нерівності. Вирази та рівняння.  

2. Теореми про рівносильність рівнянь. 

3. Теореми про рівносильність нерівностей. 

4. Графічний спосіб розв’язування рівнянь та нерівностей. 

5. Лінійна функція. Пряма пропорційність. Обернена пропорційність. 

Квадратична функція. Їх графіки та властивості. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити із числовими виразами, числовими рівностями та нерівностями, 

виразами та рівняннями; 

- ознайомити із графічним способом розв’язування нерівностей; 

- охарактеризувати та засвоїти сутність поняття функції, ознайомити з їх 

видами та зазначити основні їх властивості; 

- навчити будувати графіки функцій. 

Ключові поняття: числовий вираз, рівність, нерівність, вираз, функція, графіки 

функцій. 

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для 

педінститутів. – К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 

2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 



Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Числові вирази. Числові рівності та нерівності. Вирази зі змінною. Тотожні 

перетворення виразів. Рівняння а однією змінною. Нерівності з однією змінною. 

Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння кола. Рівняння прямої. Системи 

рівнянь з двома змінними, способи їх розв'язування. Системи і сукупності нерівностей 

з одніє змінною. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними; графічний 

спосіб їх розв'язування. 

Числова функція, її властивості. Функція, обернена до даної. Лінійна функція. 

Пряма пропорційність. Обернена пропорційність. Квадратична функція. Операції над 

функціями та графіками. Перетворення графіків, побудова графіка функції. 

 

 

 

 

 

 

  



Кредит 5. Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання. 

Лекція 8. Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання. 

1. Плоскі та просторові геометричні фігури. Геометричний матеріал у 

початковому курсі математики. 

2. Поняття величини. Адитивно-скалярні величини, їх основні властивості. 

Поняття про вимірювання величин. 

3.  Довжина відрізка. Поняття довжини відрізка. Основні властивості довжини. 

Вимірювання довжини відрізка. Стандартні одиниці довжини, відношення між ними.  

4. Поняття площі плоскої фігури, властивості площі. Способи вимірювання 

площі фігури. 

5. Швидкість, час, шлях, залежність між ними, одиниці вимірювання. Вартість, 

ціна, кількість товару, залежність між ними, одиниці вимірювання.  

6. Величини, які розглядаються у початковому курсі математики та залежність 

між ними. 

Мета  лекційного заняття:  

- ознайомити студентів із елементами геометрії та геометричним матеріалом у 

початковому курсі математики; 

- ознайомити із поняттям величини, адитивно-скалярні величини, їх основні 

властивості; 

- ознайомити із довжиною, вимірюванням довжини; 

- охарактеризувати поняття площі, зазначити способи вимірювання площ фігур; 

- ознайомити із поняттями швидкість, час, шлях, залежність між ними, 

одиниці вимірювання. Вартість, ціна, кількість товару, залежність між ними, одиниці 

вимірювання; 

- ознайомитися із величинами, які розглядаються у початковому курсі 

математики та розглянути залежність між ними. 

Ключові поняття: величини, довжина, площа, швидкість, час, шлях, вартість, 

ціна, кількість.  

Література 

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. та ін. Математика. Посібник для педінститутів. 

– К.: Вища шк., 1998. – 400 с. 



2. Затула Н.І., Зуб А.М., Коберник Г.І. Математика: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 560 с. 

3. Кужель О.В. Елементи теорії множин і математичної логіки. – К.: Рад. шк., 

1977. – 160 с. 

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. – 

К.: Вища шк., 1987. – 319 с. 

5. Математика. (Для студентов ІІ курса факультетов подготовки учителей 

начальных классов пед. вузов). Под ред. А.А. Столяра. – Минск: Вышэйшая школа, 

1976. – 270 с. 

6. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа. – М.: 

Просвещение, 1986. – 80 с. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. Учебное 

пособие для педучилищ. – М.: Просвещение, 1988. – 320 с. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль рівня знань. 

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

6. Підведення підсумків заняття. 

7. Самостійна робота. 

Стислий зміст лекції 

Аксіоматичний метод побудови геометрії. Історичні відомості про виникнення і 

розвиток геометрії. Поняття про аксіоматичний метод побудови геометрії. 

Аксіоматика шкільного курсу геометрії. Система геометричних понять, що 

вивчаються в школі. Геометричні фігури, їх означення, властивості, ознаки на 

прикладі паралельних прямих, трикутника, паралелограма, паралельності та 

перпендикулярності прямих і площин /приклади доведення теорем, розв'язування 

задач на доведення і обчислення/. 

Геометричні побудови на площині. Основні геометричні побудови циркулем і 

лінійкою. Основні методи геометричних побудов: метод геометричних місць точок, 



метод симетрії відносно прямої, метод повороту навколо точки, метод симетрії 

відносно точки, метод паралельного перенесення, метод гомотетії, алгебраїчний 

метод. Побудова правильних многокутників. Задачі на побудову, які не розв'язуються 

циркулем та лінійкою. Геометричні побудови іншими засобами. 

Загальні відомості про многогранники. Співвідношення між числом плоских 

кутів, їх сумою, числом ребер і граней опуклого многогранника. Теорема Ейлера про 

залежність між числом ребер, граней  і вершин опуклого многогранника. Правильні 

многогранники, їх класифікація. 

Зображення многогранників на площині. Побудова перерізу многогранника 

площиною. Відомості із історії. 

Тіла обертання. Загальні відомості про тіла обертання /циліндр, конус, куля/. 

Зображення тіл обертання. Зображення комбінації просторових фігур. 

Відображення властивостей реального світу через поняття величини. 

Поняття величини. Адитивно-скалярні величини, їх основні властивості. Поняття 

про вимірювання величин. 

Довжина відрізка. Поняття довжини відрізка. Основні властивості довжини. 

Вимірювання довжини відрізка. Стандартні одиниці довжини, відношення між ними. 

Довжини визначних ліній трикутника. 

Поняття площі плоскої фігури, властивості площі. Способи вимірювання площі 

фігури. Різновеликість і рівноскладеність многокутників. Площа прямокутника, 

паралелограма, трикутника, трапеції, круга. Стандартні одиниці вимірювання площі 

фігури, відношення між ними. 

Площа поверхні тіла. Бічна і повна поверхня циліндра, конуса, площа поверхні 

кулі. 

Об’єм тіла та його вимірювання /оглядово/. Поняття об’єму тіла, властивості 

об’єму. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єми многогранників і тіл обертання. 

Одиниці вимірювання об’ємів тіл, відношення між ними. 

Маса тіла, вимірювання маси тіла. Одиниці вимірювання маси тіла, відношення 

між ними. 

Швидкість, час, шлях, залежність між ними, одиниці вимірювання. Вартість, ціна, 

кількість товару, залежність між ними, одиниці вимірювання. Поняття про 

собівартість одиниці продукції, прибуток від реалізації товарної продукції, 

рентабельність підприємства, що виготовляє товарну продукцію. 
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Контрольна робота з теми: «Три підходи до побудови 

множини цілих невід'ємних чисел» 

Варіант 1 

1. Виходячи  з теоретико-множинного трактування відношення «менше» поясніть, що 

4<9. 

2.  Сформулюйте означення добутку цілих невід'ємних чисел через суму і, 

використовуючи його, покажіть що 2 4=8. 

3.  Розв'яжіть задачу, вибір дії обґрунтуйте. П'яти учням роздали порівну 10 зошитів, 

скільки зошитів одержав кожен? 

4.  Поясніть аксіоматично справедливість рівності 7 4=28. 

5.  За діленим а і остачею r знайти неповну частку q і дільник b, якщо а=497 і r=16. 

6. Доведіть методом математичної індукції: 

  2    2   2           2       n(n+1)(2n+1)                                                                                                                                  

1 +2 +3 +... +n = _________________ 

     6 

7. Дати геометричну інтерпретацію дії 12:6=2 



КР № 1 «Множини та операції над ними» 

I ВАРІАНТ 

 

1.Знайти множину розв’язків кожного із даних рівнянь. Які з цих множин порожні. 

а)  
  Rxxx  ,7454

   b) Zxx  ,092  

2. Задати переліком елементів такі множину: 

a)  Nxx | , 101  x    b)  ,| Zxx    63  x  

3. Зобразити на числовій прямій множини: 

 ,| Zxx    27  x  

4. Довести тотожність і зобразити її кругами Ейлера: 

А|(A|B)=AB 

5. Знайти A BABAB |,,   , якщо 

A= 7,3,2,1 ,    B= 1,3,7,8  

6.Дано множини:  163,|  xRxxA ;   82,|  xRxxB ;  26,|  xRxxC  

Знайти і зобразити на координатній прямій такі множини:   CBA  . 

7.Знайти переріз і об’єднання множин A і B, дати графічну ілюстрацію за допомогою 

кругів Ейлера, якщо:    NkkxxBNkkxxA  ,5|,,2| . 

8. Знайти декартовий добуток множин і зобразити його елементи на координатній 

площині:  ,5,|  xRxxA      73,|  yRyyB . 

9. На площині проведена пряма  . Чи правильно, що дана пряма розбиває множину 

всіх прямих площини на три класи: прямі, паралельні  , прямі, перпендикулярні  ., і 

прямі, що перетинаються з  . 

 

 

 



КР № 2 «Відповідності» 

І варіант 

1. Чи є пари множин рівнопотужними: 

 2.\  хNххА  і  023\ 2  хххВ ; 

2.Побудувати граф відповідності: 

«більше в 10 раз» між елементами множин А і В, якщо  90,70,50,30А ,  9,7,5,3В ; 

3.А={1,3,4,5}, В={2,7,10}. Записати відповідність φ:   ВАва ,  і   2ва  ; 

4.Зобразити на координатній площині такі відповідності між елементами множин 

Rх  і RY  :     1,,/, 2  ухRухух  

5.Представити відношення: 

4 ух на множині  10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0А  за допомогою графіка у прямокутній системі 

координат. 

6.  7,6,2,0,5М .Побудувати на множині М граф відношення «бути більше» 

7.Зобразити за допомогою графа відношення «більше на 3» між елементами множини 

 18,15,12,9,7,6,3 .Які властивості цього відношення? 

8.Накреслити граф відношення «мати одну і ту саму остачу при діленні з остачею на 

3» на множині  10,9,8,7,6,5,4А .Чи є це відношення відношенням еквівалентності? 

Знайти розбиття множини за цим відношенням. 

9.Перевірити правильність поданої «класифікації» і у випадку, коли розбиття 

виявиться неправильним, указати характер допущеної помилки: трикутники діляться 

на гострокутні, прямокутні, тупокутні, рівносторонні і рівнобедрені;  



КР № 3 

«ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ» 

І варіант 

1.В учня є 5 ручок і 7 олівців. Скількома способами він може вибрати один предмет? 

2. Є 10 конвертів та 8 марок. Скількома способами можна наклеїти марки на конверти? 

3.Знайти значення виразу:
!4!5

!9
 

4.Скількома способами читач може вибрати 4 книги з 6? 

5.Скількома способами 8 осіб можуть розташуватись в черзі в касу? 

6.Скількома способами можна вибрати з 25 осіб голову зборів та секретаря? 

7.Скільки парних п’ятицифрових чисел можна утворити з цифр 0,1,2,3,4,якщо кожна 

цифра входить в п’ятицифрове число тільки один раз? 

8.Скільки двоцифрових чисел можна скласти з цифр 1,2,3,4,5?Скільки серед них таких 

що починаються цифрою 2? 

9.В гуртку художнього слова беруть участь 15 осіб, в вокальному – 13 і в фотогуртку – 

20 осіб. Скількома способами можна утворити бригаду з 4 читців,5 співаків та 1 

фотографа? 



КР № 4 

«Елементи математичної логіки» 

I ВАРІАНТ  

1. Встановити, які з даних речень є висловленнями. Для висловлювань вказати їх 

логічні значення: 

а). 8 – ціле число.    б) Чи існують рівнокутні трикутники?  

2. Які з речень є висловленнями, а які – предикати: 

а). 125347  ;    б) 5133 х  

3. Знайдіть множини істинності предикативів; 

   Nууу  ,"7:"      

4. На множині Z задані предикати   "15:" ххА  і   "30:" ххВ . 

Прочитайте висловлювання та знайдіть їх значення істинності: 

   1212 ВА   

5. На множині 









3

5
;2;1;

2

1
;0;1;2Х задані предикати   :хС  «число х  натуральне» і   :хД  

«число х  дробове» Cформулюйте висловлювання та знайдіть їх значення істинності. 

   11 ДС    

6. Назвати фігуру за наступними властивостями: 

а). мати 4 вершини;   б). мати 4 сторони; в). мати всі рівні сторони; г). мати 

прямий кут. 

 

7. На множині  20,...4,3,2,1А  задані предикати   :хА  «число х  кратне 5»,   :хВ  «число 

х  парне »,   :хС  «число х  складене». Сформулюйте вказані предикати та знайдіть їх 

множини істинності:      хСхВхА  . 

8. Складіть таблиці істинності для доведення законів операцій над висловленнями. 

Закон контра позиції: АВВА   

9. Записати за допомогою математичних символів: добуток будь-яких двох від’ємних 

чисел є додатне число.  

Визначте логічну структуру цього твердження і значення його істинності. 

 

 

 



КР № 5 

«Алгоритми» 

I ВАРІАНТ  

1. Описати алгоритм побудови бісектриси кута з допомогою циркуля та лінійки. 

2. Описати алгоритм приготування яєшні. 

3. Склади «ланцюжок» обчислення виразу  592   

4. Записати мовою LOGO алгоритм побудови геометричної фігури. 

 

5. Описати за допомогою структурної схеми алгоритм знаходження значення виразу  

 13:916:780   

6. Перебудувати граф-схему поведінки одного з героїв казки «Колобок»: 

7. Написати алгоритм обчислення значення функції   354 23  ххх  для 4,3,2,1х  в 

табличній формі. 

8. Описати алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел: 4237   

9. Описати алгоритм письмового ділення 8:64072  



КР 6 з теми: “Теоретико-множинний підхід 

до поняття цілого невід’ємного числа” 

I варіант 

 

1. Прочитайте записи: n (A) = 5; n (B) = 0. 

Наведіть приклади множин A і B, які задовольняють цим умовам. 

2. Використовуючи теоретико-множинне трактування відношення “менше”, 

покажіть, що 4 < 5. 

3. Знайдіть n (A), n (B) і n (A U B), якщо: A = {x, y, z}, B = {t, r, s, q}. 

4. Використовуючи означення суми цілих невід’ємних чисел покажіть, що: 2 + 4 = 

6. 

5. Використовуючи теоретико-множинне означення різниці цілих невід’ємних 

чисел, покажіть, що 7 – 5 = 2. 

6. Використовуючи означення добутку цілих невід’ємних чисел, покажіть, що: 5 × 

2 = 10. 

7. Запишіть комутативний закон множення цілих невід’ємних чисел і дайте його 

обґрунтування з теоретико-множинних позицій. 

8. Скласти задачі з конкретним змістом на ділення на вміщення і на ділення на 

рівні частини, які б розв’язувалися дією 16 : 4. Проаналізуйте їх з теоретико-

множинних позицій. 

9. Розв’язати рівняння на основі залежності між компонентами і результатами дій. 

x : (37588 – 37068) + 68739 = 69426. 



КР 7 з теми: “Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. 

Натуральне число як результат вимірювання величини”. 

I варіант 

 

1. Знайдіть частку і остачу при діленні a на b, результат запишіть у вигляді: 

a = bq + r, якщо a = 78, b = 15. 

2. Дати геометричну інтерпретацію діям, розглядаючи число, як довжину відрізка 

7 = 3 + 4. 

3. З допомогою яких аксіом Пеано обґрунтовується нескінченість множини Z 0 ? 

4. Поясніть аксіоматично справедливість рівності: 8 4 = 32. 

5. Дати  геометричну інтерпретацію діям, розглядаючи число, як довжину відрізка: 

12 : 3 = 4. 

6. При діленні чисел a і b на 12, одержуємо одну і ту ж остачу 9. Яку остачу 

одержимо при діленні на 12 числа a + b. 

7. Доведіть, використовуючи метод математичної індукції, що  Vnє N справедлива 

рівність 1
2

+ 3
2
+ 5

2
 + … + (2n-1)

2
=  

3

)12)(12(  nnn
 

8. Обґрунтуйте вибір дії при  розв’язуванні задачі:  

          В саду зібрали 9 кг смородини, а малини на 2 кг більше, ніж 

          смородини. Скільки кілограмів малини зібрали в саду? 

9. При діленні з остачею числа a на 15 одержали неповну частку 10. Яке найбільше 

можливе значення діленого?  



КР №8 з теми “Десяткова система числення” 

І варіант 

 

1. Замінити наступні записи коротким записом числа: 

    А) 3   10 + 5 

       Б) 8   10
5 
+ 6   10

3
 + 7 

2. Запишіть число, в якому 

      А) 4 десятки і 2 одиниці, 

      Б) x десятків і одна одиниця 

3. Скільки цифр в записі числа: 347 

    Скільки серед них різних цифр? 

4. Замість зірочок поставити відповідні цифри: 

    197 - ** = ** 

5. Записати всі двоцифрові числа, у яких сума цифр дорівнює  

    найменшому двоцифровому числу 

6. Виясніть, які поняття десяткової системи числення і які закони 

    арифметичних дій використані при обчисленні: 

    364 + 213 

7. Розв’яжіть задачу, використовуючи запис числа в десятковій 

    системі числення: 

    Двоцифрове число закінчується цифрою 3. Якщо суму його цифр  

    помножити на 4, то одержимо число, записати тими ж цифрами, але  

    в зворотному порядку. Знайдіть двоцифрове число. 

8. Між одноцифровими числами вставити знаки дій і дужки так, щоб 

    дістати істинні рівності: 

    1  2 3 4 5 6 = 1 

9. На основі залежності між компонентами і результатами дій знайти  

    невідоме x: 

282 – (72   (1548 – (x   13 + 62)) : 4548) = 270 



КР № 9 

з теми “Позиційні системи числення з різними основами” 

І варіант 

 

1. Запишіть у вісімковій системі числення число 985 

2. Запишіть у десятковій системі числення число 1111012 

3. Перевірте істинність рівності: 310  = 33 

4. В якій системі числення вірна рівність: 4 = 10х 

5. Виконати дії у вісімковій системі числення: 5148 + 3258 

6. Складіть таблицю множення одноцифрових чисел в трійковій 

    системі числення і знайдіть значення виразу: 1213   223 

7. Запишіть в п’ятирковій системі число: 1113 

8. Чому дорівнює найменше й найбільше трицифрове число в системі 

    числення з основою 5 

9. Знайдіть основу системи числення та  зробіть перевірку: 

    102х  + 212х = 34 



КР 11 з теми: “Відношення подільності. Ознаки подільності”. 

I варіант 

 

1.    а) Користуючись означенням, довести, що число 9 є дільником числа 72. 

      б) Запишіть формулу числа, кратного числу 3. 

2.   Чи є число 12960 кратним числа 48? 

3.   Визначити, не виконуючи обчислень, значення яких виразів діляться на 5 

   а) 60+145;           б) 239 ·18. 

4.   Доведіть, що сума двох парних чисел є число парне. 

5.   Замість зірочки поставте таку цифру, щоб одержати число, яке ділиться на 9 

    179 *. 

6.  Відомо що число а кратне 19. Чи є кратним 19 число 

                                           6а - 38 

7. Складіть суму з двоцифрового, трицифрового і чотирицифрового чисел, записаних з 

допомогою однієї  і тієї ж цифри. Чому ця сума ділиться на 3? 

8. Не виконуючи дію, указати, в яких випадках вирази діляться на 5,6,18. 

     7345+28540 

9.Довести, що добуток двох послідовних парних чисел ділиться 

    на 8. 



КР 14 з теми: “Десяткові дроби”. 

I варіант 

 

1. Подати у вигляді десяткового дробу числа. 

1). 
20

13
                             2). 

48

30
 

2. Подайте числа у вигляді нескінченого десяткового дробу. Поясніть чому одержали 

періодичні десяткові дроби? 

1). 
6

5
                                2).

12

5
 

3. Знайдіть значення виразу раціональним способом.   

    

8,3+3,85+9,7+5,15 

 

4. Записати десятковий дріб у вигляді звичайного нескоротного дробу 2,102. 

 5. Подати число у вигляді звичайного нескоротного дробу  

0,(423). 

6. Записати десятковий дріб у вигляді звичайного нескоротного  дробу    5,7(27). 

7. Виконати дії                                            6,(11)-4,1(6) 

8. Перевірте істинність рівності                    

11

56
=5,(09) 

9. Обчисліть значення виразу раціональним способом. 

5,9
2
-(1,03+1,89726:0,618)

2
 



КР 15 з теми: “Дійсні числа”. 

I варіант 

 

1.    Знайдіть десяткові наближення з точністю до 0,01 з недостачею та з надлишком 

для числа 

3,2774……. 

2.   Перевірити істинність висловлення 

12

5
=0,41(6) 

3.   Де на координатній прямій лежить точка з координатою х, якщо 

х < 5 

4.   Знайдіть найбільш раціональним способом значення виразу 

1- (
65

16
)
2 

5.   Знайдіть три перші десяткові знаки суми х + у, якщо  

х=2,34871…..,      у=5,63724….. 

6.  Знайдіть два перших десяткових знаки добутку х ·  у, якщо 

х =
3

2
;   у= 2  

7. Довести, що не існує раціонального числа р, такого що  

р
2

=7 

8. Довести, що число 7 + 5   є ірраціональним. 

9.Розвяжіть задачу. 

З міст А і В, відстань між якими 60 км., одночасно на зустріч один одному виїхали два 

велосипедисти і зустрілися через 2 години. Продовжуючи рух з тією ж швидкістю, 

велосипедист, який виїхав з А, прибув в В на 1 год 40хв раніше, ніж другий 

велосипедист в А. Яка швидкість руху кожного велосипедиста? 



Контрольна робота з теми: "Функції. Рівняння. Нерівності" 

І варіант 

1. Розставити дужки в запису 54 – 36 : 2 + 4 так, що отриманий числовий вираз мав 

значення: 3. 

2. Вказати, які з нижченазваних величин перебувають в прямопропорційній чи 

обернено пропорційній залежностях: 

- довжина прямокутника і його площа при постійній його ширині. 

3. Розв'язати рівняння і нерівності: 

а) 2х – 3 + 4(х – 1) = 5. 

б) 2
1 õõ > 3

2

4

3   õõ
 

4. Побудувати графік функції. Яка це функція? Знайти її область визначення. Чи є вона 

зростаючою на якій-небудь множині? 

у = - 3х + 1 

5. Розв'язати задачу алгебраїчним способом: 

На платформу були навантажені дубові та соснові колоди, всього 300 колод. Відомо, 

що маса дубових колод на 1 т менша за масу соснових. Знайти, скільки було соснових 

і дубових колод, якщо маса дубової колоди – 46 кг., а соснової – 28 кг. 

6. Розв'язати нерівність: 

43

67





õ

õ
< 2 

7. Знайти множину розв'язків рівняння: 

22

4
2
1

2
2

õõõ 


 

8. Побудувати графіки функцій: 

у = 
2

2
1 õ + х + 2 

9. Розв'язати графічно систему нерівностей: 

4х + 3 ≥ 5у 

у + 4х  > х 
2
 – 5  

 

 

 



Контрольна робота 

 з теми: "Елементи геометрії. Величини та їх вимірювання". 

І варіант 

 

1. Один з двох суміжних кутів більший від другого на 18°. Знайдіть ці кути. 

2. Виразити:                                            

    а) в квадратних дециметрах 3,4м
2;

 

    б) в хвилинах 5хв 15с. 

3. Порівняти величини: 

    а) 5л і 50дм
3
; 

    б) 10,5т і 105ц. 

4. Вияснити  які операції над величинами виконуються при розв’язуванні задачі: 

Геологи проїхали 512км. Спочатку вони їхали 3год машиною зі швидкістю 60 км/год, 

а решту шляху – кіньми. Скільки кілометрів вони проїхали кіньми?  

5. Знайдіть довжину чверті кола радіуса 10см. 

6. Периметр трикутника дорівнює 35см. Знайдіть довжини його сторін, якщо одна з 

них довша за другу на 3см і коротша за третю на 5см. 

7. Гострі кути прямокутного трикутника відносяться як 1:3. Доведіть, що бісектриса 

його прямого кута дорівнює одному з катетів. 

8. Два кола дотикаються зовні. Відстань між їх центрами дорівнює 12см. Знайдіть 

радіуси цих кіл, якщо один з них більший за другий на 2см. 

9. Чи будуть рівновеликими прямокутники, якщо сторонами одного з них служать 

катети прямокутного трикутника, а сторонами другого – гіпотенуза і опущена на неї 

висота цього ж трикутника? 
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Практичне заняття 1 

Тема. Множини і відношення між множинами. Операції над множинами 

План 

1. Поняття множини. Елемент множини. Порожня множина. Приклади скінченних і 

нескінченних множин. Способи задання множин. Рівні множини. Підмножина. 

Універсальна множина. Круги Ейлера 

2. Переріз, об’єднання множин, різниця двох множин. Доповнення до універсальної. 

Закони операцій над множинами. 

3. Декартовий добуток множин. Поняття впорядкованої пари в кортежі. Запис 

декартового добутку множин і його властивості. 

4. Поняття розбиття множин на підмножини (класи) що попарно не перетинаються. 

Розбиття множин на класи за однією, двома і трьома властивостями .  

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 5-28. 

2. Лаврова Н. Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак.-та педагогики и методики нач. обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 5-25. 

3. Множини і операції над ними. Модуль 1: Методичні рекомендації та дидактичні 

матеріали для студентів та викладачів факультету підготовки вчителів початкових 

класів / укл. Т.В.Васильєва, Л.С.Тесленко, Е.Н.Цибін. – Миколаїв: МДПІ, 1989. – 

32 с.  

4. Рехтета Л. О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: МДУ, 

2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л. О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 « Педагогічна освіта» напряму підготовки 6. 010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 61-97. 



 

Практичне заняття 2 

Тема : Відповідності і відношення. Елементи комбінаторики 

План 

1. Відповідності між елементами множин. Граф і графік відповідності. Рівнопотужні 

множини . 

2. Відношення на множині і їхні властивості. Відношення порядку. 

3. Відношення еквівалентності і розбиття множини на класи. 

4. Елементи комбінаторики. Правила суми і добутку. Розміщення з повтореннями. 

Число підмножин скінченної множини. 

5. Перестановки і розміщення без повторень. Перестановки з повтореннями. 

Комбінації без повторень. 

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 28-78. 

2. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач. обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 25- 33, 95-107.  

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Соответствия (модуль ІІ): Методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов \ Сост. Е.Н.Цыбин. Л.С.Телесенко. Т.В.Васильева. – 

Николаев НГПИ, 1989. – 39 с 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 98-123. 

8. Элементы комбинаторики (Модуль IV). Методические рекомендации и 



дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов пединститутов / Сост. Т.В.Васильева, 

Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин, Ю.А.Вецало. – Николаев: НГПИ, 1989. – 16 с  

 

Практичне заняття 3 

Тема : Елементи математичної логіки. Алгоритми 

План 

1. Висловлення і операції над ними. Поняття висловлення, операції над 

висловленнями і їхні властивості.  

2. Предикати і операції над ними. Поняття предиката, область визначення і множина 

істинності, операції над предикатами.  

3. Теореми. Означення теореми, будова теореми та види теорем. 

4. Алгоритми. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритму. Алгоритми в 

початковій школі. 

Література: 

1. Алгоритмы. Модуль V. Методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов / сост. А.М.Чадаев, Л.С.Тесленко, Е.Н. Цыбин и др.. – 

Николаев: НГПИ, 1990. – 35 с.  

2. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 79-168. 

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 33-60. 

4. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 « Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 « 

Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 



Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 4-42. 

8. Элементы математической логики (Модуль lll) : Методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных клас сов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ,1989. – 44 с. 

 

Практичне заняття 4 

Тема. Теоретико-множинний підхід до побудови множини цілих 

невід’ємних чисел 

План 

1. Поняття натурального числа. Відношення дорівнює, більше і менше на множині 

ц.н.ч.  

2. Означення суми, різниці, добутку , частки цілих невід’ємних чисел 

3. Властивості арифметичних операцій на множині цілих невід’ємних чисел. 

4. Теоретико-множинний зміст правил віднімання числа від суми, суми від числа, 

ділення суми і добутку на число. 

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 169-196. 

2. Целые неотрицательные числа (модуль VI): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ,1991. – С. 3-12. 

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач. обучения 

пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 126-132. 

4. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 



студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6. 010102 « 

Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 123-157. 

 

Практичне заняття 5 

Тема : Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. Метод 

математичної індукції. 

План 

1. Аксіоми Пеано. Означення цілого невід’ємного числа. 

2. Додавання і множення цілих невид’ємних чисел. Закони додавання і множення. 

Таблиці додавання і множення 

3. Означення віднімання і ділення. Неможливість ділення на нуль. Ділення з 

остачею. 

4. Властивості множини цілих невід’ємних чисел. 

5. Поняття відрізка натурального ряду чисел і лічби елементів скінченної 

множини. Порядкові і кількісні натуральні числа. 

6. Метод математичної індукції  

Література 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 197-219. 

2. Целые неотрицательные числа (молуль VI ): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1991. – С. 12-27. 

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 126-132. 

4. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 



спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 « Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 123-157. 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Натуральне число як результат вимірювання величини 

План 

1. Натуральне число як міра відрізка. 

2. Означення арифметичних дій над числами, що розглядаються як міра відрізків. 

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 220-229. 

2. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 132-136. 

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 



пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 158-165. 

7. Целые неотрицательные числа (молуль VI ): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1991. – С. 27-30. 

 

Практичне заняття 7 

Тема: Десяткова система числення 

План 

1. Поняття системи числення. Непозиційні і позиційні системи числення 

2. Запис і назва чисел в десятковій системі числення  

3. Алгоритми арифметичних дій над цілими невід  
 
ємними числами в десятковій 

системі числення 

4. Загальні і часткові прийоми раціональних обчислень. 

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 229-275. 

2. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 136-143. 

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Системы счисления (модуль VII): методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: 



НГПИ, 1991. – С. 1-9, 17-23. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 166-195. 

 

Практичне заняття 8 

Тема : Позиційні системи числення відмінні від десяткової 

План 

1. Запис чисел в системі числення відмінній від десяткової. Порівняння чисел.  

2. Операції над числами в позиційних системах числення. 

3. Перехід вів запису чисел в одній системі до запису в іншій. 

Література: 

1. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 229-275. 

2. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 139-143. 

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Системы счисления (модуль VII): методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: 

НГПИ, 1991. – С. 9-16, 17-23. 

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 192-197. 

 



Практичне заняття 9 

Тема: Означення відношення подільності на множині цілих невід᾽ємних чисел. 

Ознаки подільності на 2,3, 4, 5, 9, 25. 

План 

1. Означення і властивості відношення подільності на множині цілих невід᾽ємних 

чисел.  

2. Подільність суми, різниці і добутку цілих невід᾽ємних чисел. 

3. Ознаки подільності на 2,3, 4, 5, 9, 25. 

Література: 

1. Делимость чисел (модуль VIІI): методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: 

НГПИ, 1991. – С. 3-9. 

2. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 275-302. 

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 143-146. 

4. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 197-206. 

 

 

 



Практичне заняття 10 

Тема: Прості і складені числа. Ознака подільності на складене число. 

Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне даних чисел. 

План 

1. Означення простих і складених чисел. Прості дільники складеного числа. Метод 

Еретосфена.  

2. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне даних чисел, їхні 

властивості.. 

3. Ознака подільності на складене число 

4. Основна теорема арифметики. Алгоритми знаходження найбільшого спільного 

дільника і найменшого спільного кратного даних чисел.  

5. Алгоритм Евкліда для знаходження найбільшого спільного дільника даних чисел. 

Література 

1. Делимость чисел (модуль VIІI): методические рекомендации и дидактические 

материалы для студентов и преподавателей факультета подготовки учителей 

начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: 

НГПИ, 1991. – С. 10-19. 

2. Кухар В.М., Тадиян С.І., Тадіян В.П. Математика: практикум / за заг. Редакцією 

В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – С. 275-302. 

3. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 147-152. 

4. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

5. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

6. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

7. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 206-215. 



 

Практичне заняття 11 

Тема: Цілі числа. Раціональні числа 

План 

1. Поняття від᾽ємного числа. Властивості множини цілих чисел і їхня геометрична 

інтерпретація. 

2. Арифметичні дії над цілими числами  

3. Поняття дробу. Раціональне число.  

4. Арифметичні дії над раціональними числами.  

5. Властивості множини раціональних чисел.  

6. Десяткові дроби. Алгоритми арифметичних дій над ними.  

7. Раціональні числа як нескінченні десяткові періодичні дроби. 

Література: 

1. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 152-162. 

2. Расширение понятия числа (модуль Х): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1992. – С. 1-15. 

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 215-235. 

 



Практичне заняття 12 

Тема: Дійсні числа 

План 

1. Поняття ірраціонального числа. Нескінченні десяткові неперіодичні дроби.  

2. Множина дійсних чисел. Властивості множини дійсних чисел. 

3. Арифметичні дії над дійсними числами. Закони додавання і множення.  

Література: 

1. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 162-167. 

2. Расширение понятия числа (модуль Х): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1992. – С. 16-25. 

3. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 235-242. 

 

Практичне заняття 13 

Тема: Числовий вираз і його значення. Рівняння. Нерівності. Функції та їхні 

графіки. 

План 

1. Числовий вираз. Числові рівності та їхні властивості.  

2. Вираз зі змінною, його область визначення. Тотожні перетворення. Рівняння з 



однією змінною. Рівносильні рівняння. Теореми про рівносильність рівнянь. 

3. Означення числових нерівностей, їхні властивості. 

4. Нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Теореми про рівносильність 

нерівностей. 

5. Означення поняття функції. Способи завдання функцій. Графік функції. Область 

визначення і множина значень функції. 

6. Пряма пропорційність. Обернена пропорційність. Лінійна і квадратична функції. 

Властивості цих функцій та побудова графіків. 

Література: 

1. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 73-119. 

2. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

3. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

4. Рехтета Л.О. Збірник завдань. «Тестові завдання з математики для студентів 

галузі знань 01 Освіта, спеціальність 013 Початкова освіта / укладач: Рехтета Л.О. 

– Миколаїв, 2017. – 35 с. 

5. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

6. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 242-277. 

7. Функции, уравнения и неравенства (модуль ХІ): методические рекомендации и 

дидактические материалы для студентов и преподавателей факультета 

подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, Л.С.Тесленко, 

Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1992. – 40 с. 

 

 



Практичне заняття 14 

Тема: Елементи геометрії 

План 

1. Системи геометричних понять, які вивчаються в школі. 

2. Геометричні фігури, їхні означення, властивості і ознаки. 

3. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля і лінійки. 

Література: 

1. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

2. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

3. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

4. Элементы геометрии. Величины и их измерение. (модуль ІХ): методические 

рекомендации и дидактические материалы для студентов и преподавателей 

факультета подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, 

Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1991. – С. 1-12. 

 

Практичне заняття 15 

Тема: Геометричний матеріал в початковому курсі математики 

План 

1. Геометричний матеріал у 1 класі. 

2. Геометричний матеріал у 2 класі. 

3. Геометричний матеріал у 3 класі. 

4. Геометричний матеріал у 4 класі. 

Література: 

1. Богданович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

2. Богданович М.В. Математика :підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних 



закладів // М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

3. Богданович М.В. Математика :підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2014. – 176 с. 

4. Богданович М.В. Математика :підручник для 4 класу загальньоосвітніх навчальних 

закладах / М.В.Богданова, Г.П.Лишенко. – 2-ге видання. – К.: Генеза, 2016. – 176 с. 

5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи. – Видавн. дім «Освіта», 2012. – С. 138-170. 

 

Практичне заняття 16 

Тема: Величини та їх вимірювання 

План 

1. Поняття величини . Дії над величинами 

2. Поняття вимірювання величин  

3. З історії розвитку системи одиниць величин. Міжнародна система одиниць. 

Література: 

1. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 169-177. 

2. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

3. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 

4. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

5. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 277-287. 

6. Элементы геометрии. Величины и их измерение. (модуль ІХ): методические 

рекомендации и дидактические материалы для студентов и преподавателей 

факультета подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, 

Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1991. – С. 12-31. 



 

Практичне заняття 17 

Тема: Величини, які розглядаються у початковому курсі математики: маса, 

вартість, час, швидкість, відстань. Одиниці їх вимірювання. Залежність між 

величинами 

План 

1. Довжина відрізка і його вимірювання.  

2. Площа фігури і її вимірювання.  

3. Маса тіла і її вимірювання.  

4. Проміжки часу і його вимірювання.  

5. Залежності між величинами.  

Література: 

1. Богданович М.В. Математика: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

2. Богданович М.В. Математика :підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів // М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

3. Богданович М.В. Математика :підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко. – К.: Генеза, 2014. – 176 с. 

4. Богданович М.В. Математика :підручник для 4 класу загальньоосвітніх 

навчальних закладах / М.В.Богданова, Г.П.Лишенко. – 2-ге видання. – К.: Генеза, 

2016. – 176 с. 

5. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: Учеб. пособие 

для студентов-заочников I-III курсов фак. педагогики и методики нач.обучения 

пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 169-177. 

6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 

українською мовою. 1-4 класи. – Видавн. дім «Освіта», 2012. – С. 138-170. 

7. Рехтета Л.О. Завдання для самостійної роботи з математики для студентів 

спеціальності 6.010102 «Початкове навчання». Збірник завдань. – Миколаїв: 

МДУ, 2006. – 40 с. 

8. Рехтета Л.О. Збірник завдань. Завдання для контрольних робіт з математики для 

студентів галузі 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 

«Початкове навчання». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011. – 50 с. 



9. Рехтета Л. О. Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 Освіта 

спеціальність 013 Початкова освіта: збірник завдань / Л. О. Рехтета.  – СПД 

Румянцева, 2017. – 35 с.  

10. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учеб. 

пособие. – М.: Просвещение, 1988. – С. 287-307. 

11. Элементы геометрии. Величины и их измерение. (модуль ІХ): методические 

рекомендации и дидактические материалы для студентов и преподавателей 

факультета подготовки учителей начальных классов / сост. Т.В.Васильева, 

Л.С.Тесленко, Е.Н.Цыбин. – Николаев: НГПИ, 1991. – С. 12-31. 
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Питання  

за весь курс математики 

1. Поняття множини, елементи множини. Порожня множина. 

2. Приклади скінчених і нескінчених множин. Приклади точкових множин. 

3. Способи завдання множин. Рівні множини. Приклади доведення рівності множин. 

4. Підмножина. Круги Ейлера, їх застосування. Зображення підмножини на кругах 

Ейлера. 

5. Універсальна множина, її зображення за допомогою кругів Ейлера. 

6. Переріз множин. Закони цієї операції. Зображення перерізу множин на кругах 

Ейлера. 

7. Об'єднання множин. Закони цієї операції. Зображення об'єднання множин на 

кругах Ейлера. 

8. Види відношень між множинами. 

9. Різниця двох множин. Закони цієї операції. Зображення різниці на кругах Ейлера. 

10.  Доповнення до універсальної множини. Закони цієї операції. Зображення 

доповнення на кругах Ейлера. 

11.  Декартовий добуток множин. Закони цієї операції. 

12.  Поняття розбиття множин на підмножини, які попарно не перетинаються. 

Розбиття множин на класи за допомогою однієї і двох властивостей. 

13.  Робиття множин на класи за допомогою трьох властивостей. 

14.  Відповідності між елементами множин. Граф і графік відповідності. 

15.  Взаємно-однозначне відображення множини на множину. 

16.  Рівнопотужні множини. 

17.  Відношення на множині, їх властивості. 

18.  Відношення еквівалентності. 

19.  Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи. 

20.  Відношення порядку. 

21.  Комбінаторні задачі. Правило суми і добутку. 

22.  Розміщення з повторенням. 

23.  Розміщення без повторень. 

24.  Перестановки з повторенням. 

25.  Перестановки без повторень. 



26.  Комбінації без повторень. 

27.  Властивості числа комбінацій. 

28.  Математичні твердження і їх структура. Означувані і неозначувані поняття. 

Способи означення понять. Структура означення через рід і видову відмінність. 

Приклади таких означень. 

29.  Число підмножин скінченої множини. 

30.  Поняття висловлень та висловлюваної форми (предикату). Заперечення 

висловлень. Відношення слідування і рівносильності між реченнями. Необхідні та 

достатні умови. Побудова теореми. Спосіб доведення від супротивного. 

31.  Правильні і неправильні міркування. 

32.  Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Приклади алгоритмів, які 

використовуються в початковій школі. 

33.  Поняття натурального числа і нуля. Відношення на множині цілих невід'ємних 

чисел (ц.н.ч.) з точки зору теоретико-множинного підходу. 

34.  Означення суми, її існування та єдиність. Закони додавання (теоретико-

множинний підхід). 

35.  Означення різниці, її існування і єдиність. Теоретико-множинний зміст правил 

віднімання числа від суми і суми від числа. 

36.  Означення добутку, його існування та єдність. Закони множення. Означення 

добутку через суму (теоретико-множинний підхід). 

37.  Означення частки цілого невід'ємного числа на натуральне, його існування і 

єдиність. Теоретико-множинний зміст правил ділення суми і добутку на число. 

38.  Аксіоматична побудова множини ц.н.ч. Поняття про аксіоматичний метод 

побудови теорії. Аксіоми Пеано. 

39.  Означення ц.н.ч., додавання ц.н.ч. Таблиця додавання. Закони додавання 

(аксіоматичний підхід). 

40.  Означення ц.н.ч., множення ц.н.ч. Таблиця множення. Закони множення  

(аксіоматичний підхід). 

41. Означення віднімання ц.н.ч. 

42.  Означення ділення. Неможливість ділення на нуль. Ділення з остачею 

(аксіоматичний підхід). 



43.  Властивості множини ц.н.ч. Поняття відрізка натурального ряду чисел і лічбі 

елементів скінченої множини. Порядкові і кількісні натуральні числа. 

44.  Метод математичної індукції і його використання. 

45.  Натуральне число як результат вимірювання величини (як міра відрізка). 

Означення арифметичних дій над числами, які розглядаються як міри відрізка. 

46.  Поняття системи числення. Позиційні і непозиційні системи числення. Запис і 

назва чисел в десятковій системі числення. 

47.  Алгоритми арифметичних дій над ц.н.ч. в десятковій системі числення. 

48.  Позиційні системи числення, відмінні від десяткової: запис чисел, арифметичні 

дії, перехід від запису чисел в одній системі до запису чисел в другій системі 

числення. Застосування двійкової системи числення. 

49.  Техніка усного та письмового виконання арифметичних дій над ц.н.ч. 

50.  Означення відношення подільності на множині ц.н.ч. Властивості відношення 

подільності. 

51.  Подільність суми, різниці, добутку ц.н.ч. 

52.  Ознаки подільності на 2,3,4,6,9,25. 

53.  Прості і складені числа. Решето Ератосфена. Нескінченність множин простих 

чисел. 

54.  НСД і НСК чисел, їх основні властивості. Ознака подільності на складене число. 

55.  Основна теорема арифметики. Алгоритм знаходження НСД і НСК даних чисел. 

56.  Від'ємні цілі числа. Властивості множини цілих чисел і їх геометрична 

інтерпретація. 

57.  Поняття дробу. Раціональні числа. Арифметичні дії над раціональними числами. 

Закони додавання і множення. Властивості множини раціональних чисел. 

58.  Десяткові дроби. Алгоритм арифметичних дій над ними. 

59.  Раціональні числа як нескінчені десяткові періодичні дроби. 

60.  Поняття ірраціонального числа. Нескінченні десяткові неперіодичні дроби. 

Множина дійсних чисел, її властивості. Арифметичні дії над дійсними числами. 

Закони додавання і множення. 

61.  Правило округлення чисел і дії з наближеними числами. Обчислення за 

допомогою мікрокалькулятора. 



62.  Означення числової функції. Способи задання функції. Пряма і обернена 

пропорційності, їх властивості і графіки. 

63.  Лінійна функція, її властивості і графік. 

64.  Квадратична функція, її властивості і графік. 

65.  Числовий вираз, його значення. Числові рівності і нерівності, їх властивості. 

66.  Вираз зі змінною, його область визначення. Тотожні перетворення виразів. 

Тотожність.  

67.  Рівняння і нерівності з однією змінною. Рівносильні рівняння і нерівності. 

Теореми про рівносильності рівнянь і нерівностей.  

68.  Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння кола. 

69.  Система рівнянь з двома змінними (графічне розв'язування). 

70.  Системи і сукупності нерівностей з однією змінною. Графічне розв'язування 

нерівностей і систем нерівностей з двома змінними. 

71.  Системи геометричних понять, які вивчаються в школі. Геометричні фігури, їх 

означення, властивості і ознаки. 

72.  Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля і лінійки. 

73.  Многогранники. Теорема Ейлера про многогранники. Призма. Прямокутний 

паралелепіпед, піраміда. 

74.  Циліндр, конус, куля. 

75. Основні властивості скалярних величин. Поняття вимірювання величини. 

76. Довжина відрізка, її основні властивості. Вимірювання довжини відрізка. 

Стандартні одиниці довжини, співвідношення між ними. 

77. Площа фігури. Способи вимірювання площ фігур. Рівновеликі і рівноскладені 

фігури. Знаходження площі прямокутника та інших фігур. 

78. Об'єм тіла і його вимірювання. 

79. Величини, які розглядаються в початковому курсі математики: маса, час, вартість, 

швидкість, шлях. Одиниці їх вимірювання. Залежності між ними. 

80.  Циліндр. Конус. Куля. 
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Карта самостійної роботи студента  

I курсу 

спеціальності Початкова освіта 

з дисципліни Математика 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів  

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 1 Загальні 

поняття.  

Тема 1. Множини і 

відношення між ними. 

Операції над 

множинами. 

Тема 2. Відповідності і 

відношення. 

Тема 3. Елементи 

комбінаторики. 

Тема 4. Елементи 
математичної логіки. 

Алгоритми. 

 

1. Індивідуальне завдання 

з теми «Множини і 

операції над множинами». 

 

2. Тести  з теми  

«Відповідності». 

 

3. Індивідуальне завдання  

теми «Елементи 

комбінаторики». 

 

4. Тести з теми «Елементи 

логіки». 

 

5. Творче завдання 

«Алгоритми в курсі 

математики початкової 

школи». 

 

 

 

15 

 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

15 

70 18.09-24.09 

 

 

 

 

25.09 

 

 

02.10-08.10 

 

 
 

09.10 

 

 

 

09.10-15.10 

 

 

 

Кредит № 2 Різні 

підходи до побудови 

теорії цілих 

невід’ємних чисел. 

Тема 1. Теоретико-

множинний підхід до 
побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел. 

Тема 2.  Аксіоматична 

побудова множини 

цілих невід’ємних 

чисел. 

Тема 3. Натуральне 

число як результат 

вимірювання величини. 

 

1.  Індивідуальне завдання 

з теми «Різні підходи до 

побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел». 

 

2. Тестування з теми 

«Різні підходи до 

побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел». 

 

3. Творче завдання з теми 

«Різні підходи до 

побудови теорії цілих 

невід’ємних чисел». 

 

30 

 

 

 

 

23  

 

 

 

17 

70  

30.10-05.11 

 

 

 

 
 

 

06.11 

 

 

 

06.11-11.11 

 

 

Кредит № 3 

Цілі невід’ємні числа. 

Тема 1. Системи 

числення. 

Тема 2. Подільність 

цілих невід’ємних 
чисел.  

 

1. Індивідуальне завдання 

з теми «Системи числення 

та подільність цілих 

невід’ємних чисел».  

 

2. Творче завдання з теми   

«Системи числення».  

  

3. Тестування з теми 

«Подільність чисел». 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

70  20.11- 25.11 

 

 

 

 

 
13.11-16.11 

 

 

 

27.11 

 



Кредит №4 

Розширення поняття 

числа. Рівняння. 

Нерівності. Функції.  

Тема 1. Розширення 

поняття числа. 

Тема 2. Рівняння. 
Нерівності. Функції.  

 

1. Індивідуальне завдання 

з теми «Розширення 

поняття числа». 

 

2. Творче завдання з теми 

«Рівняння. Нерівності». 

 

3.Тестування з теми 

«Функції». 

30 

 

 

 

20 

 

20 

70 27.11-01.12 

 

 

 

 

05.12-08.12 

 
 

  04.12  

 

 

 

Кредит № 5 Елементи 

геометрії. Величини 

та їх вимірювання. 

Тема 1. Елементи 

геометрії.  

Тема 2. Величини та їх 

вимірювання. 

 

 1. Творче завдання з теми 

«Елементи геометрії в 

курсі математики 

початкової школи». 

 

2. .Індивідуальне завдання  

з теми «Величини та їх 

вимірювання». 

 

3. Тестування з теми 

«Величини та їх 

вимірювання». 

 20 

 

 

 

 

30 

 

 

20 

70 11.12-15.12 

 

 

 

 

 

 

18.12-22.12 

 
 

 

25.12 

 

Всього балів за самостійну роботу 350 балів 350   

ВСЬОГО за семестр – 100 год. 

 

 

Карту отримав         (ПІБ студента) 
       (підпис)     (дата ) 

 

 

*Види представлення результатів самостійної роботи повинні відповідати робочій програмі дисципліни. 

**Розподіл балів за кожен вид самостійної роботи залежить від виду завдання та часу, необхідного для його виконання. 

Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за виконання самостійної роботи в одному кредиті становить 

40 балів.  

***Термін виконання тог чи іншого виду роботи повинен узгоджуватися із графіком навчального процесу структурного 

підрозділу. 

 


