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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова навчальна дисципліна «Стереометрія в задачах» читається сту-

дентам 4-го та 5 курсів спеціальності 014.04 ‒‒ Середня освіта (Математика). 

Вона включає в себе вибрані питання геометрії, зокрема її просторової частини, 

на котрих базується розв’язування більшості сучасних задач різної складності, 

та призначена ознайомити студентів ‒‒ майбутніх вчителів математики ‒‒ з різ-

ними методичними особливостями вивчення всіх тем шкільного курсу геомет-

рії (розділ «Стереометрія»). 

  

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ полягає у виробленні свідомого 

та чіткого уявлення про предмет, методи, завдання, місце та специфіку шкіль-

ної геометрії. Відповідно до мети, перед студентами ставляться такі завдання:  

– сформувати розуміння науково-методичних особливостей вивчення 

курсу геометрії в старших класах ЗЗСО; 

– сформувати розуміння ролі та місця курсу елементарної геометрії в сис-

темі шкільної математичної освіти;  

– ознайомитися зі змістом сучасної геометричної освіти базового та під-

вищеного рівня у школах (спецкурси, олімпіади, бої, турніри, тощо) та із зав-

даннями, що там пропонуються;  

– встановити взаємозв’язки різних розділів вищої математики (зокрема, 

аналітичної геометрії та диференціальної геометрії) з розділами елементарної 

(шкільної) геометрії;  

– розглянути вимоги до виконання стереометричного рисунка; 

– вивчити основні типи стереометричних задач та різних способів їх роз-

в’язування таких задач, проведення оцінки на оптимальність цих способів у 

конкретних умовах.  

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ. Дисципліни, які здобувач вищої освіти має вивчити до 

початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння 

курсу: «Аналітична геометрія», «Вступ до спеціальності», «Методика викла-

дання математики», «Основи геометрії». 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. У результаті вивчення дисципліни студент 

повинен отримати такі компетентності (відповідно до ОПП):  

Загальні компетентності.  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до застосування знань у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.  
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ЗК5. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно викорис-

товувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі, здійснювати 

пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

ЗК6.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності (ФК):  

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність і 

в площину навчального предмету.  

ФК2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та 

розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної 

спеціальності. 

ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетент-

ності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; форму-

вати в них ціннісні ставлення, розвивати критичне мислення.  

ФК5. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінку рівня навчальних 

досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати резуль-

тати їхнього навчання. 

ФК8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, 

придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати 

математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої 

задачі.  

ФК9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки мірку-

вань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також 

розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні 

ідеї від деталей і технічних викладок.  

ФК11. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінюван-

ня обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних під-

ходів.  

ФК14. Здатність розв’язувати задачі шкільних курсів математики та інформати-

ки різного рівня складності, аналізувати  та оцінювати ефективність роз-

в'язку та формувати відповідні вміння в учнів. 

Після успішного завершення вибіркового курсу «Стереометрія в задачах» 

студент повинен продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності (про-

грамні результати навчання, відповідно до ОПП): 

ПРН9. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації.  

ПРН10. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснюва-

ти об’єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей. 

ПРН12. Демонструвати знання фундаментальної математики і застосовувати 

класичні та сучасні методи математики для досягнення інших результа-

тів освітньої програми. 
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ПРН13. Називати, класифікувати і аналізувати задачі шкільних курсів мате-

матики, інформатики та інформаційних технологій різних рівнів склад-

ності, демонструвати здатність їх розв’язувати.  

ПРН14. Вибирати математичні методи розв’язування задач, враховувати умо-

ви виконання математичних тверджень, коректно проектувати умови 

та твердження на нові класи об’єктів.  

ПРН16. Розуміти і реалізовувати сучасні методики й освітні технології нав-

чання математики та інформатики для виконання освітньої програми в 

базовій середній школі, застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках і в позакласній роботі. 

Зокрема, після вивчення дисципліни студент повинен: знати: структуру, 

основні теми, місце шкільної математики, зокрема геометрії в старших класах 

ЗЗСО, особливості її викладання у вищих педагогічних навчальних закладах та 

середніх навчальних закладах різних типів; вміти: розв’язувати основні типи 

стереометричних задач різних рівнів складності, аналізувати розв’язування та 

обирати оптимальні методи для розв’язування в конкретних педагогічних умо-

вах.  

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відігра-

ватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті та в подальшій 

професійній діяльності.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1
 Оскільки дисципліна вибіркова, то обирати її студенти можуть або на 4, або на 5 курсі. 
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ДИДАКТИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Загальні питання методики вивчення стереометричних задач  

в курсі геометрії старших класів ЗЗСО 

ТЕМА 1. Методичні основи вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії в 

старших класах ЗЗСО 

ТЕМА 2. Місце стереометричного матеріалу в курсі математики основної шко-

ли та вимоги до його засвоєння. 

ТЕМА 3. Паралельне проектування і зображення фігур. Вимоги до виконання 

стереометричного рисунка.  

ТЕМА 4. Стереометричні задачі та їх види (задачі на обчислення, на побудову, 

на доведення, на дослідження, визначені та невизначені, із зайвими 

даними та додатковими обмеженнями). 

ТЕМА 5. Методи та прийоми розвʼязування стереометричних задач (координат-

ний та векторний методи, методи геометричних перетворень, інші ме-

тоди). 

ТЕМА 6. Оформлення розвʼязку стереометричної задачі (вимоги до рисунка, 

скороченого запису, пояснення та дослідження розвʼязку). 

Модуль 2. Розвʼязування задач з основних розділів шкільної стереометрії 

ТЕМА 7. Паралельність прямих і площин (задачі на доведення, обчислення, по-

будову, дослідження). 

ТЕМА 8. Перпендикулярність прямих і площин (задачі на доведення, обчислен-

ня, побудову, дослідження). 

ТЕМА 9. Многогранники (задачі на доведення, обчислення, побудову, дослід-

ження, прикладні задачі). 

ТЕМА 10. Перерізи многогранників (задачі на побудову перерізів, дослідження, 

прикладні задачі). 

ТЕМА 11. Тіла обертання (задачі на доведення, обчислення, побудову, дослід-

ження, прикладні задачі). 

ТЕМА 12. Комбінація многогранника з кулею (загальні зауваження, побудова 

зображення, задачі на обчислення, прикладні задачі). 

ТЕМА 13. Декартові координати і вектори (задачі на доведення, обчислення, 

побудову, дослідження, прикладні задачі).  
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ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

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.  

Формою підсумкового  контролю є залік.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- самостійні роботи 

- модульні контрольні роботи; 

- колоквіуми; 

- тести.                                                 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточно-

го, 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 занять, 

перевірки самостійної роботи студентів та під час написання модульних конт-

рольних робіт. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засво-

єння лекційного матеріалу, набуття практичних навичок для вирішення постав-

лених завдань, уміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, вислов-

лювати власні думки та їх обґрунтовувати, проводити презентацію опрацьова-

ного матеріалу (письмово чи усно). Завданням підсумкового контролю (заліку) 

є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, здатності ло-

гічно та послідовно розв’язувати практичні задачі, комплексно використовува-

ти отримані знання.  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Резуль-

тати роботи студентів, впродовж навчального семестру, оцінюються в ході по-

№ Назва теми 

1 Різні способи побудови зображень правильного шестикутника, кола, 

паралелепіпеда, конуса, циліндра, кулі. Зображення комбінацій сфери з 

призмою, циліндром, пірамідою, конусом 

2 Сфера, вписана в многогранни. Сфера, описана навколо многогранника. 

3 Властивості фігур, що зберігаються при паралельному проектуванні та 

деякі властивості, що не зберігаються при ньому. Ілюстрації застосування 

теореми Польке-Шварца. Теоретичні відомості, необхідні для побудови 

перерізів многогранників. 
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точного контролю в діапазоні від 1 до 60 балів, а результати підсумкового кон-

тролю (заліку) оцінюються від 1 до 40 балів.  

Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів  

(залік) 

Сумарна  

к-ть 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

 40 100 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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«Універсальна книга», 2004. - 464 с. 

4. Малкова Н. «Навчання учнів розв'язувати стереометричні задачі в умовах застосування 

ІКТ». 

5. Погорелов. А.В. Элементарная геометрия. Стереометрия.‒‒ М., 1970 г.‒‒ 96 с. 

6. Погорєлов. О.В. Геометрія 10 - 11.‒‒ К.: Освіта, 2000.‒‒ 128 с. 

Додаткова 

7. Бурда М.І. Геометрія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.І. Бурда, 

Н.А. Тарасенкова.‒‒ К.: Зодіак-ЕКО. 

8. Єршова А.П. Геометрія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закл./ А.П. Єршова, 

В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов. ‒‒ Харків: «Ранок». 

9. Мерзляк Г. Геометрія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закл./  Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонський, М.С. Якір.‒‒ К.: «Гімназія». 

10. Моторіна В.Г. Технології навчання математики в сучасній школі / В.Г. Моторіна.‒‒ 

Харків: 2001.‒‒ 262 с. 

11. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. / З.І. Слєпкань.‒‒ К.: Вища 

шк., 2006.‒‒ 582 с. 

 

                                              Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Вибрані питання шкільної математики», розміщений в університет-

ській мережі  https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2078 

2. Сайт наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федько-

вича http://www.library.chnu.edu.ua/ 

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

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

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