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Назва курсу             Основи початкового курсу математики 

 

Спеціальність           013 Початкова освіта 

Кваліфікація             Учитель початкової освіти 

Освітній рівень         Молодший спеціаліст  

Рік навчання              І, ІІ 

Семестр                       І 

Кількість годин –     108 (54 – аудиторних, 54 – самостійної роботи) 

Кількість  кредитів   3,0  

Іспит                           І семестр 

 

 

1. Мета курсу. 

Мета: познайомити  студентів з основними поняттями і методами вищої  

математики, необхідними для  ґрунтовного засвоєння всього курсу математики та 

методики викладання математики для успішного навчання і виховання молодших 

школярів, а також підготувати студентів до самостійного вивчення тих розділів 

математики, які можуть знадобитися додатково  в практичній і дослідницькій роботі 

майбутніх вчителів. 

    Завдання:  Ознайомити  студентів із основними теоретичними положеннями  

курсу математики згідно програми і показати основні приклади практичного  

використання вивчених теоретичних положень. 

 

2. Організація курсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  роль і місце математики в системі  шкільних дисциплін;  світоглядне 

значення математики;  основні теоретичні положення вибраних розділів математики 

та їх практичне використання при розв′язуванні задач та обчисленнях; основні 

властивості і закони  арифметичних і логічних операцій; означення рівнянь, систем 

рівнянь та нерівностей і способи їх розв’язування;  алгебраїчний та геометричний 

матеріал;   основні величини  та  одиниці їх вимірювання. 

вміти: застосовувати одержані теоретичні знання для практичного використання; 

трактувати теоретичні і практичні завдання з різних позицій в їх діалектичній єдності, 

вільно володіти математичною  термінологією і символікою;  користуватися 

навчальною та науковою літературою  з математики для самостійної роботи з метою 

розширення  математичних знань. 

 

3. Лекції. 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

1 Тема 1. Математика як наука і як навчальний предмет.  

2 Тема 2. Множини. Операції над множинами.  

3 Тема 4. Кортеж.  

4 Тема 7. Відповідність між елементами множин.  

5 Тема 8. Відображення, їх види. 



2 
 

6 Тема 9. Висловлювання.  

7 Тема 11. Тавтології.   

8 Тема 12. Теоретико-множинний підхід до побудови цілих невід’ємних чисел.  

9 Тема 14.Додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел. 

10 
Тема 16. Дії множення і ділення в множині цілих невід’ємних чисел. Ділення з 

остачею.  

11-

12 

Тема 18-19. Поняття про системи числення.  

13 Тема 20. Дроби, їх властивості.  

14 Тема 22. Алгоритми.  

15 Тема 24. Площа фігури.  

16 Тема 25.  Рівності. Нерівності. Рівняння.  

 

4. Семінарські/практичні заняття. 

№ 

з/п 

Теми практичних занять 

1 Тема 3. Множини. Операції над множинами. 

2 Тема 5. Переріз і об’єднання множин. Декартовий добуток множин.  

3 Тема 6. Різниця множин. Доповнення підмножини. 

4 Тема 10. Висловлювання. Диз’юнкція і кон’юнкція висловлювань. 

5 Тема 13. Теоретико-множинний підхід до побудови цілих невід’ємних чисел.  

6 Тема 15.  Додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел. 

7 Тема 17. Дії множення і ділення в множині цілих невід’ємних чисел. Ділення 

з остачею. 

8 Тема 21. Дроби, їх властивості. 

9 Тема 23. Алгоритми. 

10 Тема 26. МКР 

11 Тема 27. Підсумкове заняття. 

 

5. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів. 

 

 
Оцінка в 

балах 

 
EКTС 

 
Визначення 

Екзаменаційна оцінка, 
оцінка з 
диференційованого  
заліку(національна 
Шкала) 

 
Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 B Дуже добре Добре 
71-80 C Добре 
61-70 D Задовільно Задовільно 
51-60 E Достатньо 

 

 


