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Додаток Д 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-434 від 09 липня 2018 року 

 

Керівникам закладів вищої освіти 

 

Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення 

 

 

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного 

використання Рекомендації з навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та Рекомендації до структури 

та змісту робочої програми навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

Заступник міністра                      Ю. М. Рашкевич 
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Додаток 1 

до листа Міністерства освіти і науки України 

від 09.07.2018 № 1/9-434 

 

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти 

1. Вступ 

Висування необгрунтовано надмірних вимог до змісту та обсягу 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін призводить до 

нераціонального використання людських, фінансових та інших ресурсів, які 

доцільно спрямовувати на індивідуальну роботу із здобувачами освіти, 

вирішення питань розвитку закладу вищої освіти, виконання наукових та 

освітніх проектів, міжнародну співпрацю тощо. 

Зміст дисциплін та їх вимоги до результатів навчання не завжди 

узгоджуються з вимогами відповідних освітніх програм, потребами 

здобувачів вищої освіти та ринку праці. Крім того, критерії оцінювання не 

завжди відповідають очікуваним результатам навчання з дисципліни, часто 

спрямовані лише на запам’ятовування інформації, а не на оцінювання 

здатності здобувачів вищої освіти використовувати ці знання у практичних 

ситуаціях. Іноді встановлені критерії оцінювання (відвідування занять, 

кількість виступів на семінарах тощо) взагалі не пов’язані з очікуваними 

результатами навчання. 

В окремих випадках навчально-методичне забезпечення дисциплін 

повністю або частково є недоступним для здобувачів освіти та інших 

учасників освітнього процесу. 

 

2. Документи і форми навчально-методичного забезпечення 

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

заклади вищої освіти мають право самостійно вирішувати питання складу та 

змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з 
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урахуванням вимог законодавства. При цьому варто враховувати специфіку 

закладу вищої освіти, галузі знань та/або спеціальності, конкретної освітньої 

програми та ін. 

Основним документом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма 

навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені п. 38 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності (програма навчальної дисципліни, 

заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті). Програма навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. З ст. 34 та 

ч. 7 ст. 35 Закону України «Про вищу освіту», є одним із складників робочої 

програми. 

Законодавство (п. 2.4 Державних вимог до акредитації напряму 

підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 689) також 

передбачає створення контрольних завдань для оцінювання рівня знань 

студентів при проведенні акредитації спеціальності (освітньої програми). Як 

правило, такі контрольні завдання створюють за обов’язковими 

дисциплінами, передбаченими освітньою програмою. Втім, державні вимоги 

не передбачають обов’язкової прив’язки цих завдань до конкретних 

дисциплін і допускають їх створення за групами дисциплін гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, природничо-наукової (фундаментальної) 

підготовки та спеціальної (фахової) підготовки. Заклад вищої освіти може 

самостійно обрати один з цих варіантів або їх комбінацію. 

Інші документи і форми навчально-методичного забезпечення 

дисципліни можуть визначати викладач та кафедра (група забезпечення 

освітньої програми), виходячи із необхідності максимально повного надання 

здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного 

вивчення дисципліни. Зокрема, це можуть бути підручники та навчальні 

посібники, а також авторські матеріали, розроблені викладачем: 
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– конспекти лекцій; 

– методичні вказівки та рекомендації; 

– індивідуальні завдання; 

– збірники ситуаційних завдань (кейсів); 

– приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; 

– комп’ютерні презентації; 

– ілюстративні матеріали; 

– каталоги ресурсів тощо; 

Викладач може надавати здобувачам освіти посилання на доступну для 

них наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні 

ресурси та інші джерела інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які 

мають дозвіл власника авторських прав на вільне використання в освітньому 

процесі. 

Для освітніх програм, спрямованих на отримання професійних 

кваліфікацій за регульованими професіями, заклад вищої освіти може 

встановити додаткові вимоги до складу, змісту та порядку затвердження 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни самостійно або 

відповідно до законодавства чи стандарту вищої освіти. 

Як джерела інформації рекомендуємо здобувачам освіти доступні для 

них: 

– друковані наукові, навчально-методичні, науково-популярні та інші 

видання; 

– електронні видання; 

– відкриті державні реєстри; 

– оприлюднені документи та офіційні сайти органів статистики, інших 

установ та організацій; 

– відкриті бази даних; 

– аудіо- та відеозаписи; 

– інші матеріали та джерела інформації. 
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3. Збереження та доступність 

Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення навчальної 

дисципліни зберігаються у встановленому закладом вищої освіти порядку. 

Зокрема, вони можуть зберігатися на кафедрі, що забезпечує викладання 

дисципліни, у групі забезпечення освітньої програми або на електронних 

ресурсах. 

Здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та зручний 

постійний доступ до робочої програми та іншого навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни (з урахуванням вимог законодавства 

щодо інформації з обмеженим доступом). 

Рекомендовані для вивчення дисципліни література та інші джерела 

інформації мають бути доступні здобувачам освіти на безоплатній основі, 

зокрема: 

– у бібліотеці закладу вищої освіти; 

– на електронних ресурсах закладу вищої освіти; 

– у визначених в робочій програмі відкритих державних реєстрах, 

інформаційних системах, базах даних тощо; 

– на зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах, що 

надають вільний доступ до інформації. 

 

4. Авторське право 

Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому форматі) не є 

об’єктами авторського права та інтелектуальної власності, що випливає із ст. 

8 Закону України про авторське право та суміжні права. 

Інші складники навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни можуть бути об’єктами авторського права, якщо вони є творами 

у галузі науки, літератури та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону 

України про авторське право та суміжні права або у Конвенції про 

заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 
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Додаток 2 

до листа Міністерства освіти і науки України 

від 09.07.2018 № 1/9-434 

Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни 

1. Робоча програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

закладу вищої освіти, який розробляється і затверджується у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу в закладі 

вищої освіти. 

Варто дотримуватися загального обсягу робочої програми навчальної 

дисципліни від 5 до 20 сторінок з урахуванням обсягу дисципліни. 

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є: 

– ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього 

процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів 

навчання тощо. 

– встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та 

стандартам вищої освіти під час акредитації; 

– встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими 

освітніми програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання), а 

також у неформальній та інформальній освіті. 

– Як правило, робочі програми навчальних дисциплін мають щорічно 

оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та 

інших стейкхолдерів побажань та зауважень. В окремих випадках за 

рішенням закладу вищої освіти робочі програми можуть затверджуватися на 

декілька (до п’яти) років, а щорічні оновлення оформлюватись у вигляді 

додатків до них. 
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2. Структура робочої програми навчальної дисципліни 

2.1. У структурі робочої програми навчальної дисципліни рекомендуємо 

передбачати наявність таких складників: 

– загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад вищої 

освіти, інститут (факультет), кафедра чи інший структурний підрозділ, який 

відповідає за дисципліну, освітня програма (для обов’язкових дисциплін) 

інформація про погодження та затвердження, мова навчання; 

– розробник(и) - викладач чи викладачі, які розробили робочу програму; 

– мета вивчення дисципліни (див. п. 2.2. рекомендацій); 

– обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять 

(відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»); 

– статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова. Статус обов’язкових 

мають дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої програми; 

– передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, 

визначеного вченою радою вищого навчального закладу (наприклад, перелік 

дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання тощо); 

– очікувані результати навчання з дисципліни (див. п. 2.3. 

рекомендацій); 

– критерії оцінювання результатів навчання (див. п. 2.4. рекомендацій); 

– засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування (див. п. 2.5. рекомендацій); 

– програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, у тому 

числі (за наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, 

орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань; 

– форми поточного та підсумкового контролю; 

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою); 

– рекомендовані джерела інформації. 
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2.2. Мета навчальної дисципліни 

Для обов’язкових дисциплін у цьому пункті варто стисло зазначити 

місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Зокрема, тут можуть бути 

наведені визначені освітньою програмою компетентності та програмні 

результати навчання, для формування яких використовується ця навчальна 

дисципліна. Для вибіркових дисциплін може бути наведено коротке 

пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. 

 

2.3. Результати навчання 

Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має 

базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньою 

програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати їх. 

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного 

класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 

освітньою програмою. 

 

2.4. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни; 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 

якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

2.5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

можуть бути: 

– екзамени; 
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– комплексні іспити; 

– стандартизовані тести; 

– наскрізні проекти; 

– командні проекти; 

– аналітичні звіти, реферати, есе; 

– розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

– розрахункові роботи; 

– завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах 

тощо; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

3. Розроблення та затвердження робочої програми 

Робоча програма навчальної дисципліни має розроблятися як окремий 

документ в електронній або паперовій формі і зберігатися у визначеному 

закладом вищої освіти порядку. Робоча програма вибіркової навчальної 

дисципліни має бути доступна здобувачам освіти на момент здійснення 

вибору дисциплін на наступний семестр (триместр, навчальний рік). 

Робоча програма навчальної дисципліни має затверджуватись у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу в закладі 

вищої освіти (наприклад, кафедрою, що відповідає за викладання відповідної 

дисципліни, групою забезпечення освітньої програми або іншим органом 

(посадовою особою), визначеним закладом вищої освіти). 

Доцільно передбачати попереднє обговорення робочих програм 

навчальних дисциплін членами груп забезпечення освітніх програм, для яких 

відповідна дисципліна є обов’язковою, та їх погодження керівниками цих 

груп. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

З МАТЕМАТИКИ 

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) 

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Рівень стандарту 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка 

поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до 

саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати 

себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка 

готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу. 

Важливим чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь 

застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, під час 

розв'язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати 

власну життєву позицію. 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження 

компетентнісного підходу у навчально-виховний процес загальноосвітньої 

школи шляхом формування предметних і ключових компетентностей.  

В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим 

результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, які 

сприятимуть здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих 

ситуаціях, нести відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті 

суспільства. 

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна 

володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх 

застосувань до розв’язування практичних задач. Певної математичної 

підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох 
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навчальних предметів загальноосвітньої школи. Значні вимоги до володіння 

математикою у розв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринок 

праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на 

наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є 

забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної 

компетентності. 

Практична компетентність передбачає, що випускник 

загальноосвітнього навчального закладу: 

– вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за допомогою 

математичних об’єктів, відповідних математичних задач; 

– вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння 

постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; уточнювати 

вихідні дані, мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби 

розв’язування задачі; переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на 

складові, встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі; 

вибирати засоби розв’язання задачі, їх порівнювати і застосовувати 

оптимальні; перевіряти правильність розв’язання задачі; аналізувати та 

інтерпретувати отриманий результат, оцінювати його придатність із різних 

позицій; узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; приймати рішення за 

результатами розв’язання задачі; 

– володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, 

інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

– вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність 

на математичному матеріалі; 

– вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях 

змінних, виражати одну змінну через інші);  

– вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їх властивості; 
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– вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у 

просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх 

елементи, виконувати побудови на зображеннях; 

– вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); 

– вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій. 

Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певного мірою свідчить про 

готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів 

суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою. 

Формування навичок застосування математики є однією із головних 

цілей навчання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної 

спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне 

застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу. Це 

стосується введення понять, виявлення зв’язків між ними, характеру 

ілюстрацій, системи вправ і, нарешті, системи контролю. Інакше кажучи, 

математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. Забезпечення 

прикладної спрямованості викладання математики сприяє формуванню 

стійких мотивів до навчання взагалі і до навчання математики зокрема. 

Реалізація практичної спрямованості в процесі навчання математики 

означає: 

1) створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища 

і процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у 

суміжних предметах; 

2) формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження цих 

математичних моделей; 

3) навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших математичних 

моделей реальних явищ і процесів. 
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Практична спрямованість математичної освіти суттєво підвищується 

завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних засобів у навчання 

математики. 

Одним із найважливіших засобів забезпечення практичної 

спрямованості навчання математики є встановлення міжпредметних зв’язків 

математики з іншими предметами, у першу чергу з природничими. Особливої 

уваги заслуговує встановлення, зв’язків між математикою та інформатикою 

— двома освітніми галузями, які є визначальними у підготовці особистості 

до життя у постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Широке 

застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні математики 

доцільне для проведення математичних експериментів, практичних занять, 

інформаційного забезпечення, візуального інтерпретування математичної 

діяльності, проведення досліджень. 

Крім того, навчання математики має зробити певний внесок у 

формування ключових компетентностей. 

  Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною 

у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 

проблему; міркувати, робити висновки на 

основі інформації, поданої в різних формах 

(у таблицях, діаграмах, на графіках); 

розуміти, пояснювати і перетворювати 

тексти математичних задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися 

рідною мовою; доречно та коректно 

вживати в мовленні математичну 

термінологію, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність 
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тверджень; поповнювати свій словниковий 

запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких 

та лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси:  означення понять, 

формулювання властивостей, доведення 

теорем, розв’язування задач. 

 

2 Спілкування 

іноземними мовами. 

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з 

використанням числівників, математичних 

понять і найуживаніших термінів; ставити 

запитання, формулювати проблему; 

зіставляти математичний термін чи 

буквене позначення з його походженням з 

іноземної мови, правильно 

використовувати математичні терміни в 

повсякденному житті. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

вивчення іноземних мов для розуміння 

математичних термінів та позначень, 

пошуку інформації в іншомовних 

джерелах. 

Навчальні ресурси: тексти іноземною 

мовою з використанням статистичних 

даних, математичних термінів. 
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3 Математична 

компетентність. 

Уміння: оперувати числовою інформацією, 

геометричними об’єктами на площині та в 

просторі; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої 

дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, 

зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджувати найпростіші математичні 

моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; 

прогнозувати в контексті навчальних та 

практичних задач; використовувати 

математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення 

математики для повноцінного життя в 

сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного і оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення 

інших дисциплін. 

Навчальні ресурси: розв'язування 

математичних задач, зокрема таких, що 

моделюють реальні життєві ситуації. 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях. 

Уміння: розпізнавати проблеми, що 

виникають у довкіллі і які можна 

розв’язати засобами математики; будувати 

та досліджувати математичні моделі 

природних явищ і процесів. 

Ставлення: усвідомлення важливості 

математики як універсальної мови науки, 
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техніки та технологій. 

Навчальні ресурси: складання графіків та 

діаграм, які ілюструють функціональні 

залежності результатів впливу людської 

діяльності на природу. 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 

алгоритмом та складати алгоритми; 

визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити 

істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення 

інформації та джерел її отримання; 

усвідомлення важливості ІКТ для 

ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних; 

побудова графіків та діаграм, зображень 

стереометричних фігур за допомогою 

програмних засобів. 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної 

діяльності, відбирати й застосовувати 

потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та 

планувати свою навчальну діяльність; 

моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 
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оцінювати результати своєї навчальної 

діяльності; доводити правильність 

власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх 

потреб та цінності нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 

важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів 

своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної 

освітньої траєкторії; статистична 

інформація; історичні задачі; завдання 

ймовірнісного змісту. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 

життєві проблеми, аналізувати, 

прогнозувати, ухвалювати оптимальні 

рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності 

та точності, з метою вибору най кращого 

рішення; аргументувати та захищати свою 

позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних 

способів розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, 

відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й 

особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 
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Навчальні ресурси: задачі 

підприємницького змісту (оптимізаційні 

задачі). 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, 

слухати і чути інших, оцінювати аргументи 

та змінювати думку на основі доказів; 

аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані 

рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет, 

користуючись математичними методами; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись, зокрема, і 

на математичні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; 

рівне ставлення до інших незалежно від 

статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування 

позиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна 

позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: задачі соціального 

змісту. 
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9 Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки 

для встановлення пропорцій, відтворення 

перспективи, створення об’ємно-

просторових композицій; унаочнювати 

математичні моделі, зображати фігури, 

графіки, рисунки, схеми, діаграми. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

математики та культури на прикладах з 

архітектури, живопису, музики та ін.; 

розуміння важливості внеску математиків у 

загальносвітову культуру. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в 

різних видах мистецтва. 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя. 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на 

основі статистичних даних; враховувати 

правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як 

інтерпретації результатів вирішення 

проблем можуть бути використані для 

маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 

математики та екології на основі 

статистичних даних; ощадне та бережливе 

відношення до природних ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних 

норм побуту; розгляд порівняльної 

характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до 
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зловживань алкоголю, нікотину тощо.   

Навчальні ресурси: навчальні проекти, 

задачі соціально-економічного, 

екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу 

життя. 

Наскрізні лінії та їх реалізація. У навчальній програмі виокремлюються 

такі наскрізні чотири лінії ключових компетентностей: "Екологічна безпека 

та сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "Здоров'я і безпека", 

"Підприємливість та фінансова грамотність", які спрямовані на формування в 

учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих 

ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища життєдіяльності. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих 

ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед: 

– через організацію відповідного навчального середовища – зміст та цілі 

наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і 

фізичного середовища навчання; 

– через базові навчальні предмети – під час навчання, виходячи із 

наскрізних тем, проводяться відповідні трактовки, приклади і методи 

навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні 

проекти. Роль навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і 

залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно 

пов’язаний із конкретною наскрізною темою той чи інший предметний цикл; 
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– через предмети за вибором; 

– через спеціальні курси за вибором; 

– через позакласну навчальну роботу. 

 

Наскрізні лінії: 

1. Наскрізна лінія  «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена 

на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля 

і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток” 

реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до 

навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку 

навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, 

функції, елементи теорії ймовірностей та статистики. 

2. Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» 

сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими 

навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, 

толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Навчання математики має викликати в учнів якомога більше позитивних 

емоцій, а її зміст - бути націленим на виховання порядності, старанності, 

систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 

покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до 
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товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. З цієї ж наскрізною 

лінією пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що 

дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при 

характеристиці суспільства і його розвитку. 

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Наскрізна лінія “Здоров'я і безпека” в курсі математики реалізується 

через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров'я (текстові 

завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що 

стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, 

пов’язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані із ризиками для життя і здоров’я при вивченні основ теорії 

ймовірностей та математичної статистики. Вирішення проблем, знайдених з 

«ага-ефектом», розгляд красивих математичних конструкцій, пошук 

оптимальних методів розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів 

позитивного відчуття успіху. 

4. Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів. Вона реалізується під час вивчення 

відсоткових обчислень, рівнянь та функцій. 

З метою підвищення ефективності навчання, необхідною умовою є 

залучення до навчально-виховного процесу компетентнісного, діяльнісного 
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та особистісно-орієнтованого підходів, які передбачають систематичне 

включення учнів до різних видів активної навчально-пізнавальної діяльності 

та формування умінь корисних у реальних життєвих ситуаціях. Доцільно, де 

це можливо, не лише показувати виникнення математичного факту із 

практичної ситуації, а й ілюструвати його застосування на практиці. 

Формуванню математичної та ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація у навчанні математики міжпредметних і 

внутрішньопредметних звязків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує їх рівень загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування 

знань на практиці.  

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне 

використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення 

математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне 

ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну 

складову загальнолюдської культури. На дохідливих прикладах слід 

показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії 

та методи. Ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, 

які створювали математику, зокрема видатних українських математиків, 

сприятиме національному і патріотичному вихованню школярів. 

Рекомендації щодо роботи з програмою. Однією з головних змістових 

ліній курсу «Математика» в старшій школі є функціональна лінія. Тому 

доцільно розпочинати вивчення курсу з теми «Функції, їхні властивості та 

графіки» — його фундаменту. У цій темі здійснюється повторення, 

систематизація матеріалу стосовно функцій, який вивчався в основній школі, 

його поглиблення і розширення, зокрема, за рахунок степеневих функцій. 

Головною метою опрацювання цієї теми є підготовка учнів до вивчення 

нових класів функцій (тригонометричних, степеневих, показникових, 
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логарифмічних), а також мотивація необхідності розширення апарату 

дослідження функцій за допомогою похідної. Лейтмотивом теми має бути 

моделювання реальних процесів за допомогою функцій. Оскільки робота з 

діаграмами, рисунками, графіками є одним із поширених видів практичної 

діяльності людини, то до головних завдань вивчення теми слід віднести 

розвиток графічної культури учнів. Ідеться передусім про «читання» 

графіків, тобто про встановлення властивостей функції за її графіком. 

У наступних темах розширюються класи функцій, які вивчалися в 

основній школі. У темах «Тригонометричні функції» і «Показникова та 

логарифмічна функції» вміння досліджувати функції, які сформовані в 

першій темі, закріплюються і застосовуються до моделювання 

закономірностей коливального руху, процесів зростання та спадання. В 

уявленні учнів характер фізичного процесу має асоціюватись із відповідною 

функцією, її графіком, властивостями. 

Важливим завершенням функціональної лінії курсу «Математика» є 

розгляд понять похідної та інтеграла, які є необхідним інструментом 

дослідження руху. Основні ідеї математичного аналізу виглядають досить 

простими і наочними, якщо викладати їх на тому інтуїтивному рівні, на 

якому вони виникли історично і який цілком задовольняє потреби 

загальноосвітньої підготовки учнів. Не варто захоплюватися формально - 

логічною строгістю доведень та відводити багато часу суто технічним 

питанням і конструкціям. Більше уваги слід приділити змісту ідей і понять, їх 

геометричному і фізичному тлумаченню. Вивчення інтегрального числення 

зазвичай починається з розгляду сукупності первісних даної функції, яку 

доцільно розуміти як сукупність функцій, які задовольняють умову у' = f(х).  

У курсі математики старшої школи набувають розвитку й інші змістові 

лінії: обчислення, вирази і перетворення, рівняння та нерівності. 

Розглядаються обчислення, оцінювання та порівняння значень 

тригонометричних, степеневих, показникових, логарифмічних виразів.  
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Певне місце в курсі займають тотожні перетворення тригонометричних, 

степеневих та логарифмічних виразів. Тригонометричні функції пов’язані 

між собою багатьма співвідношеннями. Їх умовно можна поділити на три 

групи. Перша група формул встановлює зв’язок між координатами точки 

кола — це так звані основні співвідношення. Друга група формул має своїм 

джерелом симетрію і періодичність руху точки по колу. Вона складається із 

формул зведення. Третю групу тотожностей породжують повороти точки 

навколо центра кола. Формули додавання пов’язують координати точок 

. 

Не слід приділяти занадто багато уваги громіздким перетворенням 

тригонометричних, степеневих і логарифмічних виразів і спеціальним 

методам розв’язування тригонометричних, показникових і логарифмічних 

рівнянь. Вони, як правило, не знаходять практичних застосувань. 

У старшій школі розширюються класи рівнянь, нерівностей, їх систем, 

методи розв’язування, сфери застосування. Вивчення цього матеріалу 

пов’язується з властивостями відповідних функцій. 

Як і в основній школі, геометрія у старшій школі має навчати учнів 

правильному сприйманню навколишнього світу. Але для цього стереометрія 

має більше можливостей. Ідеться про розвиток логічного мислення, 

формування просторової уяви, вироблення навичок застосування геометрії до 

розв’язання практичних завдань. Розв’язання цих завдань розпочинається з 

розгляду теми «Паралельність прямих і площин у просторі». У ній 

закладається фундамент для вивчення стереометрії — геометрії простору. 

Особливу увагу необхідно приділити реалізації прикладної спрямованості 

теми. Головним внеском у розв’язання зазначеної проблеми є формування 

чітких уявлень про взаємовідношення геометричних об’єктів (прямих, 

площин) і відношень між ними з об’єктами навколишнього світу. Важливе 

місце в темі необхідно відвести навчанню учнів зображенню просторових 

фігур на площині і застосуванню цих зображень при розв’язуванні задач. 
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В процесі вивчення теми «Перпендикулярність прямих і площин у 

просторі» закладається фундамент для вимірювань у стереометрії. Значної 

уваги вимагає формування таких фундаментальних понять, як загальне 

поняття відстані, поняття кута як міри розміщення прямих і площин та 

двогранного кута як геометричної фігури. Із введенням відношення 

перпендикулярності прямих і площин, перпендикулярності площин, а також 

відстаней і кутів моделюючі можливості курсу стереометрії значно 

зростають. Розгляд теми «Координати і вектори» дозволить повторити 

навчальний матеріал із стереометрії і застосувати новий підхід до вивчення 

прямих і площин у просторі. Окремим завданням вивчення теми 

«Координати і вектори» є узагальнення векторного і координатного методів у 

випадку простору. 

У темах «Многогранники», «Тіла обертання» розглядаються основні 

види геометричних тіл та їхні властивості. При вивченні цих тем важливим є 

підхід, що передбачає формування навичок конструювання і класифікації тіл 

та їх поверхонь. Такий підхід вимагає використання конструктивних 

означень. Конструктивні означення дозволяють встановити спільність між 

призмами і циліндрами, пірамідами та конусами. У процесі вивчення теми 

«Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл» мають бути розглянуті різні 

методи обчислення об'ємів і площ поверхонь. Особливу увагу необхідно 

приділити методу розбиття, який має велике практичне значення. 

Використання аналогії між вимірюваннями площ плоских фігур і об'ємів 

сприятиме засвоєнню матеріалу учнями. При вивченні площ поверхонь тіл 

доцільно широко користуватися природною та важливою з практичної точки 

зору ідеєю розгортки. 

Програма передбачає реалізацію діяльнісного підходу до навчання 

математики як головної умови забезпечення ефективності математичної 

освіти. 

Навчальний процес у старшій школі потребує і робить можливим 

використання специфічних форм та методів навчання. Можливість їх 
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використання зумовлена віковими особливостями старшокласників, 

набутими в основній школі навичками самостійної роботи, рівнем 

розвинення загальнонавчальних і пізнавальних видів діяльності. Основною 

формою проведення занять залишається система уроків: вивчення нового 

матеріалу, формування вмінь розв’язувати задачі, узагальнення та 

систематизації знань, контролю і корекції знань. Поряд із цим 

використовується шкільна лекція, семінарські та практичні заняття, 

інтегровані уроки математики з профільним предметом тощо). 

Реалізація рівневої диференціації на практичних заняттях є однією з 

головних умов ефективності навчання. Особливістю практичних занять має 

бути постійне залучення учнів до самостійної роботи. Доцільно спільно 

обговорити ідею та алгоритм розв’язування певного класу задач. Після цього 

кожний учень може виконувати запропоновану систему вправ, спілкуючись 

із вчителем. 

Важливе місце в організації навчання математики має посісти 

вдосконалення, у порівнянні з основною школою, системи самостійної 

роботи учнів. Формуванню відповідних мотивів до самостійної роботи 

сприяє застосування завдань на рисунках, контрольних запитань, зокрема 

прикладного характеру, домашніх робіт з дослідження конкретних класів 

функцій, геометричних конструкцій. 

Важливим засобом навчання можуть стати контрольні запитання і 

тестові завдання, які спрямовані не на відтворення означень, фактів, формул, 

а на з’ясування елементів та структури означень математичних об’єктів; їх 

місця в системі інших понять; операцій, які можна виконувати з об’єктом, 

його особливостей та властивостей. Подібні контрольні запитання 

стимулюють продуктивне мислення учнів, сприяють неформальному 

засвоєнню теоретичного матеріалу, формують навички порівняння, 

класифікації, узагальнення, застосування математичних понять і об’єктів. 

Обов’язковим елементом технології навчання має бути постійна 

діагностика навчальних досягнень учнів. Вивчення кожної теми слід 
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починати з виконання діагностичної роботи, що дає змогу встановити рівень 

володіння матеріалом попередньої теми. За результатами діагностичної 

роботи виявляються прогалини у підготовці учня, його досягнення, що 

допомагає спрямувати зусилля його та викладача на поліпшення стану справ. 

Значне місце у технології навчання має посідати тематичний контроль 

навчальних досягнень як засіб управління навчальним процесом. До кожної 

теми система контролю може складатися з тематичної контрольної роботи, 

що, як правило, включає дві частини — теоретичну і тестову. 

Обов’язковим елементом навчання мають стати індивідуальні завдання з 

теми. Їх варто пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для 

самостійного опрацювання після всіх контролюючих заходів. Мета завдань 

— охопити матеріал теми в цілому, привернути увагу до головного, дати 

додаткові приклади і пояснення окремих складних моментів, підкреслити 

особливості й тонкощі, переконати учнів у можливості розв’язання задач 

основних типів. Індивідуальні завдання перевіряються, оцінюються вчителем 

та захищаються учнем. Варто планувати виконання індивідуальних завдань, 

які передбачають ознайомлення як з розвитком математики в історичному 

аспекті (наприклад, з теми «Скільки існує геометрій?»), так і змістовних 

(«Перспектива», «Математика і соціологія»). 

Одним з ефективних засобів удосконалення навчання, особливо у 

старшій школі, є модульне проектування навчального процесу, яке 

передбачає, що одиницею виміру навчального процесу є не урок, а певна 

сукупність уроків, яка охоплює логічно пов’язаний блок навчальних питань 

теми. 

Програма передбачає насамперед оволодіння загальною математичною 

культурою, вироблення математичного стилю мислення, тобто вміння 

класифікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між 

різними явищами, приймати рішення тощо. 

Структура навчальної програми. Програму подано у формі таблиці, 

що містить дві колонки: очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів та зміст навчального матеріалу. Очікувані результати 
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навчально-пізнавальної діяльності учнів орієнтують на результати навчання, 

які є об’єктом контролю й оцінювання. У змісті вказано навчальний матеріал, 

який підлягає вивченню з метою досягнення відповідних результатів. 

Зміст навчання математики структуровано за темами відповідних 

навчальних курсів із зазначенням послідовності тем та кількості годин на їх 

вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителям 

і авторам підручників надається право коригувати послідовність вивчення 

тем та змінювати розподіл годин на їх вивчення залежно від прийнятої 

методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій. На початку 

кожного класу вказано значну кількість резервних годин, які вчитель, на 

власний розсуд може витрачати на систематизацію та повторення матеріалу 

на початку та в кінці року, збільшення кількості годин на кожну із вказаних 

тем, зокрема для внесення змін до орієнтовного календарно-тематичного 

плану. За умови виділення годин варіативної складової на вивчення 

математики додатковий час поповнює години резерву. 

Програма містить перелік очікуваних результатів рівня підготовки учнів 

за кожною темою. Він слугує основою для планування системи тематичного 

контролю, для діагностичного конструктивного задання цілей вивчення теми 

у вигляді системи завдань, можливість розв’язання яких надає вивчення 

теми. 

Програма надає вчителю широкі можливості для використання різних 

засобів, форм, методів навчання, вибору методичних шляхів і прийомів 

викладення конкретного матеріалу. 

Навчальні теми, визначені програмою, можуть вивчатися учнями на 

різних рівнях засвоєння теоретичного матеріалу і формування вмінь. За 

умови недостатнього рівня математичної підготовки учнів класу деякі теми 

на уроках можуть розглядатися без доведень, на простих і доступних 

прикладах і не виноситися у повному обсязі для тематичного контролю. 

Зацікавлені учні можуть детальніше опановувати такі теми самостійно за 

підручником, на курсах за вибором чи під час індивідуального навчання в 

позаурочний час. 
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Особливості оцінювання та ведення журналу. У кінці кожної теми з 

алгебри і початків аналізу та з геометрії вчитель проводить тематичне 

оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.  

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 

алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню передбачене 

оцінювання учнів 10-11-х класів з математики. Семестрова оцінка з 

математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох 

математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та 

здійснюється округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має 

семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє 

значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики 

– 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного 

журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І 

семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного 

обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до 

«Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 червня 2008 року № 496. 

Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє 

арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів 

(алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до 

цілого числа за наведеним прикладом. Виставляється коригована семестрова 

оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків аналізу. 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики виставляється 

на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. 

Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів 

річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика». 
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АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 10-й клас 

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, 

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 7 годин) 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального 

матеріалу  

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ, 15годин 

Учень/учениця: 

користується різними способами задання 

функцій; 

знаходить область визначення 

функціональних залежностей; значення 

функцій при заданих значеннях аргументу і 

значення аргументу, за яких функція набуває 

даного значення; 

встановлює за графіком функції її основні 

властивості; 

встановлює властивості функцій; 

обчислює та порівнює значення виразів, які 

містять степені з раціональними 

показниками, корені; 

розпізнає та схематично зображує графіки 

степеневих функцій;  

моделює реальні процеси за допомогою 

степеневих функцій. 

Числові функції та їх 

властивості. Способи 

задання функцій. Парні та 

непарні функції.  

Корінь n-го степеня. 

Арифметичний корінь n-го 

степеня, його властивості.  

Степінь з раціональним 

показником, та його 

властивості 

Степеневі функції, їхні 

властивості та графіки. 

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ 18 годин 

Учень/учениця: 

вміє переходити від радіанної міри кута до 

градусної й навпаки; 

встановлює відповідність між дійсними 

Синус, косинус, тангенс, 

кута. Радіанне вимірювання 

кутів. 

Тригонометричні функції 
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числами і точками на одиничному колі; 

розпізнає і схематично будує графіки 

тригонометричних функцій; 

ілюструє властивості тригонометричних 

функцій за допомогою графіків; 

перетворює нескладні тригонометричні 

вирази; 

застосовує тригонометричні функції до 

опису реальних процесів; 

розв’язує найпростіші тригонометричні 

рівняння. 

числового аргументу. 

Основні співвідношення 

між тригонометричними 

функціями одного 

аргументу. Формули 

зведення. 

Періодичність функцій. 

Властивості та графіки 

тригонометричних функцій. 

Формули додавання для 

тригонометричних функцій 

та наслідки з них. 

Найпростіші 

тригонометричні рівняння. 

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 14 годин 

Учень/учениця: 

розуміє значення поняття похідної для опису 

реальних процесів, зокрема механічного 

руху; 

знаходить швидкість зміни величини в 

точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу 

дотичної до графіка функції в даній точці;  

диференціює функції, використовуючи 

таблицю похідних і правила 

диференціювання; 

застосовує похідну для знаходження 

проміжків монотонності і екстремумів 

функції, побудови графіків; 

знаходить найбільше і найменше значення 

Похідна функції, її 

геометричний і фізичний 

зміст. 

Правила диференціювання. 

Ознака сталості функції. 

Достатні умови зростання й 

спадання функції. 

Екстремуми функції. 

Застосування похідної до 

дослідження функцій та 

побудови їхніх графіків. 

Найбільше і найменше 

значення функції на 

проміжку. 
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функції;  

розв’язує нескладні прикладні задачі на 

знаходження найбільших і найменших 

значень реальних величин. 
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АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 11 клас 

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, 

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 18 годин) 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема 1. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ 16 годин 

Учень/учениця: 

розпізнає і будує графіки показникової і 

логарифмічної функцій; 

ілюструє властивості показникової і 

логарифмічної функцій за допомогою 

графіків; 

застосовує показникову та логарифмічну 

функції до опису реальних процесів; 

розв’язує найпростіші показникові та 

логарифмічні рівняння і нерівності. 

Властивості та графіки 

показникової функції. 

Логарифми та їх 

властивості. Властивості та 

графік логарифмічної 

функції. 

Найпростіші показникові та 

логарифмічні рівняння і 

нерівності. 

Тема 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 10 годин 

Учень/учениця: 

знаходить первісні за допомогою таблиці 

первісних та їх властивостей;  

виділяє первісну, що задовольняє задані 

початкові умови;  

обчислює інтеграл за допомогою таблиці 

первісних та їх властивостей;  

знаходить площі криволінійних трапецій. 

Первісна та її властивості. 

Визначений інтеграл, його 

геометричний зміст. 

Обчислення площ плоских 

фігур. 

Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 10 годин 

Учень/учениця: 

розуміє що таке перестановки, розміщення, 

Елементи комбінаторики. 

Перестановки, розміщення, 
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комбінації (без повторень), класичне 

визначення поняття ймовірності, що таке 

генеральна сукупність та вибірка, означення 

середнього значення, моди та медіани 

вибірки 

обчислює відносну частоту події; кількість 

перестановок, розміщень, комбінацій; 

ймовірність події, користуючись її 

означенням і комбінаторними схемами; 

пояснює зміст середніх показників та 

характеристик вибірки;  

знаходить числові характеристики вибірки 

даних. 

застосовує ймовірнісні характеристики 

навколишніх явищ для прийняття рішень  

комбінації (без повторень). 

Класичне визначення 

ймовірності випадкової 

події. 

Вибіркові характеристики: 

розмах вибірки, мода, 

медіана, середнє значення. 

Графічне подання 

інформації про вибірку. 
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Геометрія. 10 клас 

(51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, 

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 7 годин) 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ 17 

годин 

Учень/учениця: 

називає основні поняття стереометрії; 

розрізняє означувані та не означувані 

поняття, аксіоми та теореми; 

формулює аксіоми стереометрії та наслідки 

з них; 

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки 

з них до розв’язання нескладних задач; 

класифікує за певними ознаками взаємне 

розміщення прямих, прямих і площин, 

площин у просторі за кількістю їх спільних 

точок; 

встановлює паралельність прямих, прямої 

та площини, двох площин; 

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними; 

зображає фігури у просторі; 

застосовує відношення паралельності між 

прямими і площинами у просторі до опису 

відношень між об’єктами навколишнього 

світу. 

Основні поняття, аксіоми 

стереометрії та найпростіші 

наслідки з них. 

Взаємне розміщення прямих у 

просторі. Паралельне 

проектування і його 

властивості. Зображення фігур 

у стереометрії. Паралельність 

прямої та площини. 

Паралельність площин. 

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ 

17 годин 

Учень/учениця: 

встановлює та обґрунтовує 

Перпендикулярність прямих. 

Перпендикулярність прямої і 
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перпендикулярність прямих, прямої та 

площини, двох площин; 

формулює означення кута між прямими, 

прямою та площиною, площинами; теорему 

про три перпендикуляри;  

застосовує відношення між прямими і 

площинами у просторі, відстані і кути у 

просторі до опису об’єктів навколишнього 

світу; 

розв’язує задачі на знаходження відстаней 

та кутів в просторі, зокрема практичного 

місту.  

площини. Теорема про три 

перпендикуляри. 

Перпендикулярність площин. 

Двогранний кут.  

Вимірювання відстаней у 

просторі: від точки до 

площини, від прямої до 

площини, між площинами. 

Вимірювання кутів у просторі: 

між прямими, між прямою і 

площиною, між площинами. 

Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ 10 годин 

Учень/учениця: 

користується аналогією між векторами і 

координатами на площині й у просторі; 

усвідомлює важливість векторно-

координатного методу в математиці;  

виконує операції над векторами;  

застосовує вектори для моделювання і 

обчислення геометричних і фізичних 

величин; 

знаходить відстань між двома точками, 

координати середини відрізка, координати 

точок симетричних відносно початку 

координат та координатних площин; 

використовує координати у просторі для 

вимірювання відстаней, кутів; 

Прямокутні координати в 

просторі. 

Координати середини відрізка. 

Відстань між двома точками. 

Вектори у просторі. Операції 

над векторами. Формули для 

обчислення довжини вектора, 

кута між векторами, відстані 

між двома точками. Симетрія 

відносно початку координат та 

координатних площин 
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Геометрія. 11 клас 

(51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, 

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 14 годин) 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема 1. МНОГОГРАННИКИ 14 годин 

Учень/учениця: 

розпізнає основні види многогранників та їх 

елементи; 

зображує основні види многогранників та їх 

елементи; 

має уявлення про перерізи многогранника 

площиною; 

формулює означення вказаних у змісті 

многогранників;  

записує формули для обчислення площі 

бічної та повної поверхонь призми та 

піраміди  

обчислює величини основних елементів 

многогранників;  

застосовує вивчені формули і властивості до 

розв’язування задач, зокрема прикладного 

змісту. 

Многогранник та його 

елементи. Опуклі 

многогранники. Призма. 

Пряма і правильна 

призми. Паралелепіпед. 

Піраміда. Правильна 

піраміда. Перерізи 

многогранників. 

Площі бічної та повної 

поверхонь призми, 

піраміди. 

Тема 2. ТІЛА ОБЕРТАННЯ 12 годин 

Учень/учениця: 

обчислює величини основних елементів тіл 

обертання; 

застосовує властивості тіл обертання до 

розв’язування задач; 

Циліндр, конус, їх 

елементи. Перерізи 

циліндра і конуса: осьові 

перерізи циліндра і 

конуса; перерізи циліндра 
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розпізнає види тіл обертання, їхні елементи; 

многогранники і тіла обертання у їх 

комбінаціях в об’єктах навколишнього світу. 

і конуса площинами, 

паралельними основі. 

Куля і сфера. Переріз кулі 

площиною. 

Тема 3. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ 

11 годин 

Учень/учениця: 

записує формули для обчислення об’ємів 

паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, 

конуса, кулі, площ бічної та повної 

поверхонь циліндра, конуса, площі сфери; 

має уявлення про об’єм тіла та його основні 

властивості;  

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і 

площ поверхонь геометричних тіл, зокрема 

прикладного змісту.  

Поняття про об’єм тіла. 

Основні властивості 

об’ємів. Об’єми призми, 

паралелепіпеда, піраміди, 

циліндра, конуса, кулі. 

Площі бічної та повної 

поверхонь циліндра, 

конуса. Площа сфери. 
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Додаток Е 

Варіант 1 

1. При вимірі пониження лівого вістряка проти рамної рейки це пониження 

вказаному місці становило 1,5 мм3. 

Чи відповідає це значення пониження встановленим нормам? 

 

2. При вимірі ширини колії в хрестовині по прямій колії у вказаному місці 

ширина коли становила 1527 мм, тип рейок - F65, марка хрестовини 1/11. 

Чи відповідає це значення виміру встановленим нормам? 

 

3. При вимірі на стрілочному переводі типу Р50 вертикальне зношення 

рамної рейки на приймально-відправній колії становило 9 мм. 

Чи дозволяється з таким вертикальним зношенням рамної рейки 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

Варіант 2 

1. При вимірі ширини колії у вістря вістряка на стрілочному переводі типу 

Р65, марки хрестовини 1/11, ширина колії у цьому місці становила 1534 мм. 

Чи відповідає це значення виміру встановленим нормам? 

 

2. При вимірі відставання правого вістряка від рамної рейки склало 4 мм. 

Чи дозволяється з таким відставанням вістряка від рамної рейки 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

3. При вимірі ширини колії по прямій між робочим кантом осердя біля хвоста 

хрестовини та робочим кантом реики стрілочного переводу марки 

хрестовини 1/11, тип рейок Р65, ширина колії становила 1521 мм. 

Чи дозволяється з такою шириною колії в указаному місці експлуатувати 

стрілочний перевід? 
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Варіант З 

1. При вимірі вищерблення правого вістряка стрілки на головну колію 

довжина цього вищербленім становила 165 мм. 

Чи відповідає зазначена довжина вищербленім нормам? Чи дозволяється з 

таким вищербленням експлуатувати стрілочний перевід? 

 

2. При вимірі відставання правого вістряка від рамної рейки ця величина 

становила 5 мм. 

Чи дозволяється з таким відставанням вістряка від рамної рейки 

експлуатувати стрілочний перевід? 

3. При вимірі ширини колії по прямій між робочим кантом осердя у хвості 

хрестовини і робочим кантом рейки ширина колії становила 1522 мм, тип 

реики Р65, марка хрестовини стрілочного переводу-1/9. 

Чи дозволяється, з таким значенням ширини колії у вказаному місці 

експлуатувати стрілочний перевід? 

Варіант 4 

1. При вимірі вертикального зношення осердя хрестовини стрілочного 

переводу на головну колію, тип рейок Р43, ця величина становила 7 мм. 

Чи дозволяється з таким зношенням у вказаному місці експлуатувати 

стрілочний перевід? 

 

2. При вимірі ширини жолоба на входах між робочою гранню осердя та 

вусовиком стрілочного переводу марки хрестовини 1/11, тип рейок Р50 

ширина жолоба у вказаному місці становила 96 мм. 

Чи відповідає зазначена ширина жолоба нормам? Чи дозволяється з таким 

значенням ширини жолоба експлуатувати стрілочний перевід? 

 

3. При вимірі вістряків стрілочного переводу на інших станційних коліях 

виявлено вищерблення лівого вістряка довжиною 328 мм. 
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Чи відповідає вказана довжина вищерблення вістряка нормам? Чи 

дозволяється у цьому випадку експлуатувати стрілочний перевід? 

 

Варіант 5 

1. При вимірі відстані між робочими гранями головки контррейки ця відстань 

становила 1475 мм. 

Чи відповідає вказана відстань нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

2. При вимірі пониження лівого вістряка проти рамної рейки це пониження 

становило 2,5 мм. 

Чи відповідає це пониження нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

3. При вимірі величини кроку вістряка стрілки марки хрестовини 1/9, тип 

рейок Р50, це значення становило 161 мм. 

Чи відповідає ця величина нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

Варіант 6 

1. При вимірі ширини колії в кінці перевідної кривої стрілки марки 

хрестовини 1/11, тип рейок Р65, ширина колії у цьому місці становила 

1520 мм. 

Чи відповідає ця величина нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

2. При вимірі ширини жолоба осердя в пересіченні на стрілочному переводі 

марки хрестовини 1/9, тип рейок Р50 ширина жолоба у вказаному місці 

становила 43 мм. 
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Чи відповідає ця величина нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 

 

3. При вимірі вертикального зношення рамної рейки, тип рейок Р50, на 

дільниці, де рух поїздів дозволяється зі швидкістю 120 км/год, вертикальне 

зношення становило 7 мм. 

Чи відповідає ця величина нормам? Чи дозволяється у цьому випадку 

експлуатувати стрілочний перевід? 
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Додаток Ж 

 

Методика   «Вивчення   мотивів  навчальної   діяльності   учнів»        

 Б. Пашнєва  дає змогу методом парних виборів вивчити ставлення учнів до 

восьми основних мотивів навчальної діяльності. Вона складається з 28 

пунктів, кожний з яких містить пари тверджень, які відображають зміст двох 

із восьми мотивів навчальної діяльності. Анкета сконструйована так, щоб 

можна було співвідносити вісім основних мотивів навчальної діяльності та 

виявляти мотиви, яким віддають перевагу.  

Проведення опитування й обробка результатів. 

Досліджуваному надається анкета та інструкція: «Прочитайте пари 

запитань. Виберіть з кожної пари те запитання, яке найточніше відображає 

ваше бажання вчитися. Номер запитання й літеру варіанта відповіді запишіть 

в аркуші для відповідей. Майте на увазі, що запитання весь час 

повторюються, однак кожного разу в новому поєднанні. Тут немає 

«хороших» або «поганих» відповідей. Вибираючи одне й відкидаючи інше 

запитання, ви виявляєте власну індивідуальність». Опитувальник можна 

пред'являти як індивідуально, так й у групі. 

Результати опитування оцінюються за допомогою «ключа»: кожна 

відповідь оцінюється в 1 бал. Підсумовують кількість балів за кожним 

мотивом навчальної діяльності, що і дозволяє виявити мотиви, які мають 

найбільшу значущість та мотиви, які не є значущими для юнаків. 

Кожен мотив у анкеті позначений літерою алфавіту: 

А - мотив зовнішнього примусу, уникання покарання; 

Б - соціально орієнтований мотив обов’язку й відповідальності; 

В - пізнавальний мотив; 

Г - мотив престижу; 

Д - мотив матеріального добробуту; 

Е - мотив отримання інформації; 

Ж - мотив досягнення успіху; 

З - мотив орієнтації на соціально залежну поведінку. 
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Додаток И 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Маланюк Н. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту: теорія і практика: монографія. Тернопіль: 

Осадца Ю. В., 2020. 314 с. 

2. Маланюк Н. М. Деякі аспекти формування професійної математичної 

компетентності студентів економічних спеціальностей у коледжах. Збірник 

наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Серія: педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. Хмельницький: 

Видавництво НАДПСУ, 2017. №2 (9). 392 с. 222–232. 

3. Маланюк Н. М. Синергетика в професійній освіті (на прикладі 

підготовки фахівців залізничного транспорту). Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / 

[редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. 56–57 

(109–110). 676 с. С. 241–250. 

4. Маланюк Н. М. Характеристика компетенцій, що є складовими 

професійної математичної компетентності студентів коледжу економічного 

профілю. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 3. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_3_11. 

5. Malaniuk N., Romanyshyna L. Methodological bases of vocational (as 

exemplified by training railway specialists). Theoretical and practical aspects of 

the development of modern science: the experience of countries of Europe and 

prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia: 

«Baltija Publishing», 2018. 160 p. P. 51–70. 

6. Маланюк  Н. М. Формування професійної компетентності в студентів 

коледжу (залізничників). Молодий вчений. №6(58). Червень, 2018. С. 154–157. 

7. Маланюк Н. М. Педагогічні умови організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти. 
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Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 

Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені 

М. П. Драгоманова. Випуск 73. Том 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. 154 с. С. 5–9. 

8. Маланюк Н. М. Фактори впливу на професійну підготовку майбутніх 

фахівців залізничного транспорту. Інноваційна педагогіка. Вип. 22. Том 2. 

2020. С. 108–111. 

9. Dokuchaeva V., Sbitnieva L., Khamitov N., Chystiak D., Malaniuk N. 

Design of  Innovative Pedagogical Systems on Interdisciplinary Basis. 

International Journal of Higher Education. Vol. 9. No. 7. 2020. 267–278 pages. 

URL: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18595. 

(Skopus) 

10. Маланюк Н. М. Концептуальні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти. 

Vector of modern pedagogical and psychology sciencein Ukraine and EU 

countries: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 

P. 2. 772 p. P. 427–444. 

11. Маланюк Н. М. Якість професійної освіти в контексті викликів 

сьогодення (на прикладі підготовки майбутніх фахівців залізничного 

транспорту). Ukrainian Journal of Educational Studies and Information 

Technology. URL: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/327/247. 

12. Маланюк Н. М. Неперервна професійна освіта: характеристика та 

виклики сучасності. Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип.190. С. 109–113. 

13. Маланюк Н. М. Аспекти формування професійної компетентності у 

майбутніх фахівців залізничного транспорту за умов неперервної освіти. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 
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університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. Вип. 32. Том 2. С. 177–182. 

14. Маланюк Н. М. Готовність майбутніх фахівців залізничного 

транспорту до професійної діяльності: структурний аналіз. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. 

Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. Макаренка, 2020. №7(101). С. 85–98. 

15. Маланюк Н. М. Математична складова професійної компетентності 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в системі неперервної 

професійної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: 

наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ 

ім. А. Макаренка, 2020. №8(102). С. 219–230. 

16. Маланюк Н. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту: результати експерименту. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. 

Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. Макаренка, 2020. №9(103). 

17. Маланюк Н. М. Роль мотивації в професійній підготовці майбутніх 

фахівців залізничного транспорту. Електронне наукове фахове видання 

«Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». Випуск 

9(17), 2020. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/19. 

18. Маланюк Н. М. Навчально-методичне забезпечення як умова 

результативності освітнього процесу (на прикладі професійної підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту). Електронне наукове фахове 

видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка». 

Випуск 10(19), 2020. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20. 

19. Маланюк Н. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту: системний аналіз. Інноваційна педагогіка. №29. 

2020. С. 40–45. 

20. Маланюк Н. М. Особливості професійної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. 
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наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. 

Вип. 69. Т. 3. 196 с. С. 31–36. 

21. Маланюк Н. М. Інноваційні педагогічні технології у професійній 

освіті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та 

ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 70. Т. 3. 238 с. С. 113–118. 

22. Маланюк Н. М. Особливості використання проєкту як засобу 

підвищення ефективності освітнього процесу в коледжі. Проблеми 

інженерно-педагогічної освіти. 2020. Вип. 69. С. 69–78. 

23. Маланюк Н. М. Структурно-функціональна модель системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту. 

Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Професійна 

освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць / ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені 

Григорія Сковороди». Переяслав: Домбровська Я. М., 2020. Вип. 12. С. 109–

128. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

24. Маланюк  Н. М. Неперервна професійна освіта: сучасний погляд. II 

International scientific conference «Modernization of the education system: world 

trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019. 

Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 596 pages. 

25. Маланюк  Н. М. Формування мотивів професійної діяльності в 

студентів коледжу. III International scientific conference «Modernization of the 

education system: world trends and national peculiarities»: Conference 

proceedings, February 21th, 2020. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 220 

pages. 

26. Маланюк Н. М. Професійна освіта сьогодення з позиції 

синергетичного підходу. Проблеми та перспективи розвитку освіти: 

матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22–23 

червня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. 108 с. 
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27. Маланюк  Н. М. Психолого-педагогічні аспекти формування фахових 

компетенцій у студентів коледжу. Наукова дискусія: питання педагогіки та 

психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

Україна, 1–2 грудня 2017 року). Київ: ГО «Київська наукова організація 

педагогіки та психології», 2017. Ч. 2. 124 с. 

28. Маланюк  Н. М. Процеси формування фахової компетентності в 

студентів коледжу (залізничників). Особистість, сім’я, суспільство: 

питання педагогіки та психології: збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 листопада 

2017 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. 112 с. 

29. Маланюк  Н. М. Сучасні проблеми математичної підготовки 

студентів професійного коледжу. Актуальні проблеми педагогічної науки: 

матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 

10–11 листопада 2017 року): у 2-х частинах / ГО «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. 

Миколаїв: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. Ч. 1. 148 с. 

30. Маланюк Н. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту крізь призму компетентнісного підходу. Сучасний 

вимір психології та педагогіки: збірник тез наукових робіт учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 травня 2020 

року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2020. 200 с. 

31. Маланюк Н. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту: проблеми і перспективи. Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29–30 травня, 2020). 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. Ч. І. 164 с. 

32. Маланюк Н. М. Використання смартфону при вивченні дисциплін 

математичного циклу студентами коледжу (майбутніми фахівцями 

залізничного транспорту). Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку 

наукових досліджень та перспективи: матеріали Міжнародної науково-
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практичної конференції (м. Запоріжжя, 20–21 листопада 2020 р.). Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2020. 172 с. 

33. Маланюк Н. М. Якість освіти як показник розвитку суспільства. 

Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 

25–26 травня, 2018). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. 

116 с. 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

34. Маланюк Н. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

«Математика. Геометрія». Для студентів І курсу. Тернопіль, 2016. 40 с. 

35. Маланюк Н. М. Геометрія. Методичні рекомендації до виконання 

самостійних робіт (для студентів І курсу). Тернопіль, 2016. 24 с. 

36. Маланюк Н. М. Інновації в професійній підготовці майбутніх 

фахівців залізничного транспорту: методичні рекомендації. Тернопіль: 

Осадца Ю. В., 2020. 48 с. 

37. Маланюк Н. М. Основи диференціального та інтегрального 

числення: навчально-методичний супровід. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2020. 

42 с. 
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Додаток К 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Маланюк Наталії Михайлівни 

«Теоретичні і методичні засади неперервної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в системі «коледж-університет» 

 

Основні положення та результати проведеного дослідження були 

предметом обговорень під час виступів на наукових, науково-практичних, 

науково-методичних конференціях і семінарах різного рівня, серед яких:  

міжнародні: 

1. «Актуальні проблеми педагогічної науки» (Миколаїв, 2017). Форма 

участі – публікація на тему: «Сучасні проблеми математичної підготовки 

студентів професійного коледжу». 

2.«Особистість, сім’я, суспільство: питання педагогіки та психології» 

(Львів, 2017). Форма участі – публікація на тему: «Процеси формування 

фахової компетентності в студентів коледжу (залізничників)». 

3. «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2017). 

Форма участі – публікація на тему: «Психолого-педагогічні аспекти 

формування фахових компетенцій у студентів коледжу». 

4. «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Одеса, 2018). Форма 

участі – публікація на тему: «Професійна освіта сьогодення з позиції 

синергетичного підходу». 

5. «Modernization of the education system: world trends and national 

peculiarities» (Kaunas, 2019). Форма участі – публікація на тему: «Неперервна 

професійна освіта: сучасний погляд». 

6. «Modernization of the education system: world trends and national 

peculiarities» (Kaunas, 2020). Форма участі – публікація на тему: 

«Формування мотивів професійної діяльності в студентів коледжу». 
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7. «Сучасний вимір психології та педагогіки» (Львів, 2020). Форма 

участі – публікація на тему: «Професійна підготовка майбутніх фахівців 

залізничного транспорту крізь призму компетентнісного підходу». 

8. «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної 

науки» (Запоріжжя, 2020). Форма участі – публікація на тему: «Якість освіти 

як показник розвитку суспільства». 

9. «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових 

досліджень та перспективи» (Запоріжжя, 2020). Форма участі – публікація на 

тему: «Використання смартфону при вивченні дисциплін математичного 

циклу студентами коледжу (майбутніми фахівцями залізничного 

транспорту)». 

усеукраїнські: 

10. «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної 

науки» (Запоріжжя, 2018). Форма участі – доповідь та публікація на тему: 

«Якість освіти як показник розвитку суспільства». 

Матеріали та результати дослідження було обговорено й схвалено на 

засіданнях і семінарах кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (2014–2020 рр.), на засіданнях циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін Київського коледжу транспортної 

інфраструктури (2015–2020 рр.), а також відповідних циклових комісій і 

кафедр закладів фахової передвищої та вищої освіти, злучених до 

педагогічного експерименту. 
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