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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): Знання, які студент 

має одержати в результаті вивчення курсу Методика організації позаурочної роботи з 

математики відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті; вони є 

основою для подальшого успішного працевлаштування та виконання у майбутньому своїх 

посадових обов’язків вчителя математики. 

2. Мета навчальної дисципліни: Головною метою дисципліни є забезпечення 

глибокого вивчення студентами психолого-педагогічних і наукових основ позакласної роботи з 

математики, розуміння методичних ідей і дидактичних принципів вивчення математики в школі 

в позаурочний час, вивчення особливостей проведення основних форм позаурочної роботи з 

математики. 

3. Завдання – Вивчення дисципліни має забезпечити ґрунтовне засвоєння 

теоретичних і практичних розділів курсу, сприяти формуванню практичних навичок у 

застосуванні основних методів курсу під час майбутньої професійної діяльності. 

4. Пререквізити. Володіння матеріалом курсів Методика викладання математики, 

Аналітична геометрія, Лінійна алгебра, Математичний аналіз, Теорія ймовірностей, Теорія 

чисел тощо, підвищує ефективність засвоєння курсу Методика організації позаурочної 

роботи з математики. 

5. Результати навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: методичні особливості організації та проведення позаурочної роботи з  

математики в ЗЗСО; принципи і методи навчання математики, форми організації 

навчальної діяльності учнів, засоби навчання математики, методику формування 

математичних понять та методи вивчення математичних тверджень в позаурочний час. 

вміти: реалізовувати  різні форми позаурочних занять з математики,  шукати нові види 

позаурочних форм роботи, розробляти підходи до конструювання раціональної системи занять з 

метою повнішої реалізації їх педагогічних можливостей. 

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть 

важливу роль у процесі його навчання в університеті та в подальшій професійній діяльності.  



. Опис навчальної дисципліни 
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Денна 4 8 3 90 2 11 22 - - 57 - залік 

Заочна  4 8 3 90 2 4 6 - - 80 - залік 

 

 

.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

8 семестр 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма  

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Позаурочні організаційні форми навчання: їх 

суть, значення 

 

Тема 1. Поняття 

позаурочної, 

позакласної та 

позашкільної роботи. 

8 1 2 - - 5 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 2.  

Характеристика 

основних форм 

позаурочної 

навчальної діяльності. 

8 1 2 - - 5 11 0,5 0,5 - - 10 

Тема 3. Методика 

організації та 

проведення виховних 

позаурочних форм 

занять. 

8 1 2 - - 5 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за  ЗМ1 24 3 6 - - 15 33 1,5 1,5 - - 30 



Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Позаурочні організаційні форми навчання з 

математики: методика їх організації і проведення. 

Тема 1. Математичні 

гуртки, факультативи, 

математичні реферати, 

твори. 

16 2 4 - - 10 11,5 

 

0,5 1 - - 10 

 

Тема 2.  Математичні 

вікторини, конкурси 

та олімпіади. 

16 2 4 - - 10 11,5 

 

0,5 1 - - 10 

 

Тема 3. Математичні 

вечори, тиждень 

математики, 

математичні 

конференції, засідання 

клубу кмітливих та 

винахідливих (КВК). 

16 2 4 - - 10 11,5 

 

0,5 1 - - 10 

 

Тема 4. Випуск 

математичних газет, 

стінгазет, електронних 

газет; інтелектуальні 

ігри, кросворди, 

виготовлення 

математичних 

моделей.  

9 1 2 - - 6 11,5 0,5 1 - - 10 

Тема 5. Математичні 

екскурсії, позакласне 

читання математичної 

літератури. перегляд 

науково-популярних 

відео. 

9 1 2 - - 6 11 0,5 0,5 - - 10 

Разом за ЗМ 2 76 8 16 - - 42 57 

 

2,5 4,5 - - 50 

 

Усього годин  90 11 22 - - 57 90  

 

4 6 - - 80 

 

 
  



 

 

. Теми практичних занять 

 

 

. Тематика індивідуальних завдань 

 

. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів складається з обов'язкових і вибіркових завдань.  

Обов'язкова робота студентів: 

 опрацювання лекційного матеріалу; 

 виконання самостійних і індивідуальних робіт; 

 Вибіркова робота студентів:  

№ 

 

Назва теми 

 8 семестр 

 Змістовий модуль 1. Позаурочні організаційні форми навчання: їх суть, значення 

1 Тема 1. Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи. 

2 Тема 2.  Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності. 

3 Тема 3. Методика організації та проведення виховних позаурочних форм занять. 

 Змістовий модуль 2. Позаурочні організаційні форми навчання з математики: 

методика їх організації і проведення. 

4 Тема 1. Математичні гуртки, факультативи, математичні реферати, твори. 

5 Тема 2.  Математичні вікторини, конкурси та олімпіади. 

6 Тема 3. Математичні вечори, тиждень математики, математичні конференції, засідання 

клубу кмітливих та винахідливих (КВК). 

7 Тема 4. Випуск математичних газет, стінгазет, електронних газет; інтелектуальні ігри, 

кросворди, виготовлення математичних моделей.  

8 Тема 5. Математичні екскурсії, позакласне читання математичної літератури. перегляд 

науково-популярних відео. 

№ Назва теми 

 8 семестр 

1 Випуск математичних газет, стінгазет, електронних газет. 

2 Інтелектуальні ігри. 

 Математичні кросворди. 

3 Виготовлення математичних моделей. 



 опрацювання додаткового теоретичного матеріалу;  

 виконання завдань підвищеного рівня складності. 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Форми поточного контролю: письмові (тестування, реферат, самостійні роботи, 

модульні контрольні роботи) та усні: відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік. 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- самостійні роботи 

- модульні контрольні роботи; 

- колоквіуми; 

- тести; 

- реферати; 

- індивідуальні та командні проекти. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного 

та підсумкового контролю знань. Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний 

матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час даних контролів. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, перевірки 

самостійної роботи студентів та під час написання модульних контрольних робіт. Завданням 

№ 

 

Назва теми 

 8 семестр 

 Змістовий модуль 1. Позаурочні організаційні форми навчання: їх суть, значення 

1 Тема 1. Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи. 

2 Тема 2.  Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності. 

3 Тема 3. Методика організації та проведення виховних позаурочних форм занять. 

 Змістовий модуль 2. Позаурочні організаційні форми навчання з математики: 

методика їх організації і проведення. 

4 Тема 1. Математичні гуртки, факультативи, математичні реферати, твори. 

5 Тема 2.  Математичні вікторини, конкурси та олімпіади. 

6 Тема 3. Математичні вечори, тиждень математики, математичні конференції, засідання 

клубу кмітливих та винахідливих (КВК). 

7 Тема 4. Випуск математичних газет, стінгазет, електронних газет; інтелектуальні ігри, 

кросворди, виготовлення математичних моделей.  

8 Тема 5. Математичні екскурсії, позакласне читання математичної літератури. перегляд 

науково-популярних відео. 



поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння лекційного матеріалу, набуття 

практичних навичок для вирішення поставлених завдань, уміння самостійно опрацьовувати 

теоретичний матеріал, висловлювати власні думки та їх обґрунтовувати, проводити 

презентацію опрацьованого матеріалу (письмово чи усно). Завданням підсумкового 

контролю (заліку) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

здатності логічно та послідовно розв’язувати практичні задачі, комплексно використовувати 

отримані знання.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Результати роботи 

студентів, впродовж навчального семестру, оцінюються в ході поточного контролю в 

діапазоні від 1 до 60 балів, а результати підсумкового контролю (екзамену, заліку) 

оцінюються від 1  до 40 балів.  
 

  

 

  

 Критерії оцінювання залікових білетів з з курсу  

Методика організації позаурочної роботи з математики  

 

Залікова робота містить два теоретичні та два практичні завдання, які охоплюють весь 

матеріал дисципліни. Залікова робота оцінюється в 40 балів. Кожне завдання оцінюється в 10 

балів. 

 Нижче наведена шкала оцінювання.  Кожне з теоретичних чи практичних  питань 

оцінюється так:  

1) робота виконана повністю без помилок або з незначними помилками 9-10 балів;  

2) робота виконана повністю з помилками, які не впливають на кінцевий результат  7-

8 балів;  

3) робота виконана повністю з суттєвими помилками, але витримано алгоритм 

викладання матеріалу 5-6 балів;  

4) робота виконана не повністю з суттєвими помилками, але витримано загальний 

алгоритм викладання матеріалу 3-4 бали;  

5) робота виконана не повністю з суттєвими помилками  2 бали;  

6) робота не виконана або виконана не повністю з суттєвими помилками 1-0 балів;  

Підсумкова оцінка за залікову роботу відповідає загальній сумі балів, отриманих під 

час поточного контролю (максимально 60 балів) та під час заліку (максимально 40 балів).  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

   



Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

8 семестр 

Поточний контроль   

Підсумк

овий 

контрол

ь 

(заліков

а 

робота) 

Сума

рна  

к-ть 

балів 

Змістовий модуль 1 

(20 балів) 

Змістовий модуль 2 

(20 балів) 

40 100 
Т1 Т2 Т3 

 

Т1 Т2 Т3 Т 4 Т5 

5 5 5 

 

9 9 9 9 9 

 

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни враховує результати поточного та 

підсумкового контролю. 

 

. Рекомендована література 

.1. Базова (основна) 
1. Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів. // Рад. школа. -- 

1984. -- № 5. -- С. 39 -- 44. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К.: Вид. центр „Академія”, 2001. - 576.  

3. Волкова Н. П. Педагогіка, К., 2007. - 235с. 

4. Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів та 

методичних рекомендацій. — К., 1998. - 89с. 

5. Зайченко І.В. Педагогіка: Навч. посібник. - Чернігів, 2003. - 528 с. 

6. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997. - 256с. 

7. Коба В.І., Хмура О.О. Позакласна робота з математики в школі. – К.: Радянська школа, 1968. – 

238с. 

8. Кизенко В.І. Педагогічні функції і змісті факультативного навчання в основній школі. // 

Педагогіка і психологія - 1997. - № 2. - С. 24 - 32. 

9. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. 

Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. – Кривий Ріг, 2008. - 105с. 
10. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. -- К., 1985. - 63 с. 

11. Педагогіка. / За ред. А.М. Алексюка. - К., 1985. - 295 с. 

12. Римаренко В.Є. Семінарські заняття в школі. -- К., 1981. -- 124 с. 

13. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. - К., 1982.- 176 с. 

14. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. - К.: Вид-во „Академія”, 2000. - 544 с. 

15. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І.Мальованого. - К.: Освіта, 1992. - 160 с. 

16. Закон України "Про позашкільну освіту"   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text 

 

 

 

 

.2. Допоміжна 

1.  Методика викладання математики / Упоряд. Черкасов Р. С., Столяр А. А. – Харків: 

Основа, 1992- 245с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1841-14


2. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посібник. – 3-є вид., 18 перероб. і 

допов./ Г.П. Бевз. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с.  

3. Програми, підручники для ЗЗСО. 

4. Бевз Г. П. Методика розв’язування стереометричних задач. – Київ: Рад. школа, 1988. – 

190 с. 

5.  Житарюк І. В. Елементана математика і методика викладання математик. Конспект 

лекцій. Ч2. Загальні питання методики навчання математики: Навч. Посібник. – Чернівці: 

Прут, 2011.-364с. 

6. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. – Київ: Вища школа, 2006.-312 с. 

7. Бевз Г. П. Методика розв’язування алгебраїчних задач. – К.: Рад. шк., 1975. – 240 с. 

8. Тригонометрія: Вчимося розв’язувати задачі. А.Г.Мерзляк, Ю.М. Рабінович, М.С. Якір.- 

К.: Генеза, 2008. – 352 с.  
 
 
  
 

. Інформаційні ресурси 
 

1. Електронний курси «Методика організації позаурочної роботи з математики», 

розміщений в університетській мережі. 

2. Віртуальна бібліотека кафедри алгебри та інформатики 

https://drive.google.com/drive/folders/1BKqqgpBn5eXHaaZ8YsY5y3xM89jjXjro  

3. Офіційний сайт факультету математики  та інформатики Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича http://fmi.org.ua/  

4. Сайт  наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича http://www.library.chnu.edu.ua/ 

5. Віртуальна математична бібліотека http://euclid.math.fsu.edu/Science/math.html 

6. Фізико-математична бібліотека http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/pmlic.htm 

DjVu Library Математична бібліотека  http://djvu-lib.narod.ru/index-all.html 
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