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Математик. Викладач математики

Денна, заочна
Обов’язкова
Володіння поняттями про аксіоматику та аксіоматичну теорію, про види співвідношень між аксіоматиками та аксіоматичними
теоріями на сучасному рівні. Знайомство з аксіоматичною теорією Д. Гільберта евклідової геометрії.
1-й рік підготовки, 2-й семестр
4 кредити ЄКТС.
Загальна кількість годин: 120, у т.ч. для денної форми навчання: 10 лекційних годин, 10 годин семінарських занять, 20 годин
практичних занять, 80 год. самостійної робота студентів;
для заочної форми навчання – 4 лекційні години, 4 години семінарських занять, 4 години практичних занять,108 годин самостійної
робота студентів
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Коротка анотація навчальної дисципліни
Курс спрямовано на формування у майбутніх викладачів математики уявлення про елементарну геометрію як конструктивну складову евклідової
геометрії, найбільш доцільну щодо опанування у закладах загальної середньої освіти. На базі евклідової геометрії передбачено проведення аналізу таких
понять як аксіоматика конструктивного характеру, конструктивні підаксіоматики, конструктивні міркування у межах аксіоматичної теорії, теореми
конструктивного характеру, означення конструктивного характеру; висвітлення ролі і місця міркувань конструктивного характеру у розвитку культури
логічних міркувань, логічного мислення здобувачів освіти, у формуванні в них вмінь та навичок застосування набутих знань при опануванні інших
навчальних предметів та у практичній діяльності.
Ключові поняття
Евклідова геометрія, елементарна геометрія, аксіоматика, аксіоматична теорія, скінчення множина, конструктивні міркування, геометричні побудови
на евклідовій площині та у тривимірному евклідовому просторі.
Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є усвідомлення здобувачами освіти базової конструктивної складової геометрії тривимірного евклідового простору як
елементарної геометрії, формування, відпрацювання та вдосконалення вмінь та навичок проведення конструктивних міркувань, усвідомлення природи
різного типу «побудов» на евклідовій площині та у евклідовому просторі як конструктивного типу доведень існування відповідних геометричних об’єктів
відповідної аксіоматичної теорії, відпрацювання алгоритмів проведення та обґрунтування вірності таких побудов. Навчання курсу ґрунтується на
принципах наступності, інструменталізму, ініціативності, занурення у середовище тощо і реалізується в умовах еко-системи ICR (Innovation Classroom).
Програмні компетентності, які формуються в процесі вивчення дисципліни
Інтеґральна
Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі професійної діяльності, які характеризуються комплексністю та
компетентність (ІК) невизначеністю умов
Наприклад:
Загальні
ЗК-1.
Здатність до пошуку, оброблення й всебічного аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язання професійних
компетентності (ЗК)
задач, використання для цього сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
Фахові (спеціальні) ФсК-1. Здатність до усвідомлення конструктивної складової певної аксіоматики, насамперед, аксіоматики евклідової геометрії.
компетентності
ФсК-2. Здатність до проведення аналізу степеня конструктивності міркувань у межах відповідної аксіоматичної теорії, до
(ФсК)
самостійного проведення міркувань конструктивного характеру у межах відповідної аксіоматичної теорії, насамперед, у межах
певної аксіоматичної теорії евклідової геометрії
ФсК-3. Здатність до проведення розбудови канонічного продовження аксіоматики евклідової планіметрії з метою створення певної
аксіоматики циркуля і лінійки, до реалізації всіх етапів розв’язання задач на побудову за допомогою циркуля і лінійки.
ФсК-4. Здатність до розбудови канонічного продовження аксіоматики евклідової стереометрії з метою створення певної
аксіоматики теорії побудов у тривимірному евклідовому просторі, до проведення міркувань у межах створеної теорії.
Очікувані результати навчання з дисципліни
1. Усвідомлення сучасного поняття про аксіоматику та відповідну аксіоматичну теорію, різних точок зору на поняття про конструктивні

характеристики аксіоматики і відповідної аксіоматичної теорії, концепції елементарної геометрії у сучасних програмах і підручниках з математики
закладів загальної середньої освіти
2. Усвідомлення поняття про елементарну складову аксіоматичної теорії, поняття про елементарну геометрії як конструктивну складову евклідової
геометрії. Спроможність серед міркувань евклідової геометрії розрізняти міркування конструктивного і неконструктивного характеру.
3. Навички введення означень конструктивного характеру у межах геометрії тривимірного евклідового простору, навички проведення доведень
конструктивного характеру у межах геометрії тривимірного евклідового простору. Здатність до однозначного, покрокового донесення власних

міркувань до освітньої і наукової спільноти, здатність до створення несуперечливих правил дій, до всебічного обґрунтування вірності отриманих
результатів
4. Усвідомлення певної аксіоматики теорії «побудов на евклідовій площині за допомогою циркуля і лінійки» як канонічне продовження аксіоматики
евклідової планіметрії, вміння описувати, обґрунтовувати і проводити найпростіші геометричні побудови на евклідовій площині за допомогою
циркулі і лінійки згідно аксіом фіксованої аксіоматики циркуля і лінійки, вміння описувати, обґрунтовувати і проводити геометричні побудови на
евклідовій площині за допомогою циркуля і лінійки за найпростішими задачами на побудову, вміння використовувати характеристичні
властивості множин для розв’язання задач на побудову за допомогою циркуля і лінійки
5. Усвідомлення аксіоматики теорії «побудов у тривимірному евклідовому просторі як канонічного продовження аксіоматики евклідової
стереометрії, конструктивної характеристики задач зображення за допомогою паралельного проектування стереометричних фігур на евклідовій
площині. Вміння проводити геометричні «побудови» у тривимірному евклідовому просторі на підставі відповідної аксіоматики теорії таких
побудов, вміння розв’язувати задачі конструктивного характеру на побудову зображень за допомогою паралельного проектування фігур
тривимірного евклідового простору

Засоби діагностики
результатів
навчання
Підсумкове
оцінювання.

Контроль навчальних досягнень студентів
Тестові завдання типу «Вибір з множини», тестові завдання типу «Вірно/невірно», тестові завдання типу «Вібір відповідності»,
індивідуальні завдання (домашні контрольні роботи), індивідуальні аудиторні завдання (аудиторні контрольні роботи).
Система оцінювання складається з наступних видів діяльності із зазначенням ваги кожного з них для остаточної оцінки:
Дві модульні контрольні роботи у тестовій формі для оцінювання ЗК-1 (10 %), ФсК-1 (10 %) та ФсК-3 (20 %). Три індивідуальних
завдання (домашні контрольні роботи) для оцінювання ФсК -2 (10 %), ФсК-3 (20 %), ФсК-4 (10 %). Дві аудиторні контрольні
роботи для оцінювання ФсК -2 (10 %), ФсК-3 (10 %).
Підсумкова оцінка буде одержана наступним чином:
Підсумкова оцінка = ФсК-1 (10 %) + ФсК -2 (20 %) + ФсК -3 (50 %)+ ФсК -4 (10 %)+ЗК-1 (10 %)
Компетентності
Поточне оцінювання
Підсумковий іспит
Підсумкова оцінка
ФсК-1
10 %
10 %
ФсК-2
20 %
20 %
ФсК-3
50 %
50 %

ФсК-4
ЗК-1

10 %
10 %

Комунікація
та Студенти отримують інформацію про результати навчання в такий спосіб і терміни:
зворотній зв’язок

10 %
10 %

1. Студенти мають право отримати інформацію про результати складання заліку (в день заліку).
2. Зворотній зв'язок. Процедура надання результатів оцінки:
– результати оцінювання модульної контрольної роботи у тестовій формі (1–2 робочі дні після написання);
– результати оцінювання індивідуального завдання (домашньої контрольної роботи) (1–5 робочих днів після представлення);
– результати оцінювання аудиторної контрольної роботи у тестовій формі (1–3 робочі дні після написання);
– загальний бал (в день заліку).
3. Студенти можуть поставити запитання і отримати консультації особисто і віддалено за допомогою електронної пошти, онлайн-месенджерів,
вебінарів.

Шкала оцінювання:
національна та
ECTS

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма
у тому числі
усього
л
п
лаб
інд
с.р.
2
3
4
5
6
7
8
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Загальне поняття про конструктивізм у сучасній математиці
усього

1

Тема 1. Природність для людини як
конструктивних, так і не конструктивних
міркувань. Конструктивні
характеристики поняття про
аксіоматику
Тема 2. Конструктивні та
неконструктивні міркування у межах
аксіоматичної теорії

Разом за змістовим модулем 1

л
9

заочна форма
у тому числі
п
лаб
інд
10
11
12

с.р.
13

3

1

2

4

4

7

1

6

9

1

8

10

2

8

13

1

12

Змістовий модуль 2
Елементарна геометрія як конструктивні складова евклідової геометрії

Тема 1. Елементарна геометрія як
конструктивна складова аксіоматичної
теорії Д. Гільберта евклідової геометрії
Тема 2. Елементарна геометрія як
конструктивна складова аксіоматичної
теорії О.В. Погорєлова евклідової
геометрії
Тема 3. Концепція елементарної геометрії
у сучасних програмах і підручниках з
математики для закладів загальної

12

2

2

2

6

11

1

2

8

12

2

2

2

6

11

1

2

8

8

12

12

2

2

10

середньої освіти України

Разом за змістовим модулем 2
Разом за модулем 1

34
44

4
6

6
6

4
4

20
28

34
47

2
3

2
2

Модуль 2
Змістовий модуль 3
Аксіоматичні теорії «побудов» на евклідовій площині за допомогою різних інструментів
Тема 1. Аксіоматика теорії «побудов» на
5
1
4
9
1
евклідовій площині «за допомогою циркуля і
лінійки» як канонічне продовження
аксіоматики евклідової планіметрії
Тема 2. Різні типи задач на «побудову» на
21
1
10
4
6
14
2
евклідовій площині «за допомогою циркуля і
лінійки» та загальна схема їх розв’язання
Тема 3. Аксіоматика теорії «побудов» на
6
2
4
8
евклідовій площині « за допомогою циркуля»
як канонічне продовження аксіоматики
евклідової планіметрії. Відповідна
аксіоматична теорія
Тема 4. Аксіоматики теорій «побудов» на
6
2
4
8
2
евклідовій площині за допомогою різних
інструментів

Разом за змістовим модулем 1

38

2

14

0

4

18

39

1

4

4
4

26
38

8

4

8
8

6
4

30

Змістовий модуль 4
Загальна теорія побудов у евклідовій стереометрії

Тема 1. Стереометричні «побудови» як
теореми існування конструктивного
характеру

9

1

2

6

8

8

Тема 2. Аксіоматики теорій «побудов» у

9

евклідовому просторі як канонічні
продовження аксіоматик евклідової
стереометрії. Відповідні аксіоматичні теорії.
Тема 3. Задачі на побудову зображень за
допомогою паралельного проектування
стереометричних фігур як задачі
конструктивного характеру

20

Разом за змістовим модулем 2
Разом за модулем 2

38
76

Усього годин

1

2
4

2

6

8

8

6

6

8

18

2

6

10

10
24

6
10

20
48

34
73

2
6

6
10

26
56

1

120
10
30
14
66
120
4
8
14
94
Програма навчальної дисципліни (змістовий блок)
Змістовий модуль 1 Загальне поняття про конструктивізм у сучасній математиці
Тема 1. Природність
Сучасне поняття про аксіоматику
для людини як
Різні точки зору на поняття про конструктивні
конструктивних,
характеристики аксіоматики
так і не
конструктивних
міркувань.
Конструктивні
характеристики
поняття про
аксіоматику
Тема 2.
Приклади
умовиводів
та
тверджень
різних
Конструктивні та
аксіоматичних теорій як конструктивного, так і
неконструктивні
неконструктивного характеру
міркування у межах

аксіоматичної
теорії
Змістовий модуль 2
Тема 1.
Елементарна
геометрія як
конструктивні
складова
аксіоматичної
теорії Д. Гільберта
евклідової геометрії
Тема 2.
Елементарна
геометрія як
конструктивні
складова
аксіоматичної
теорії О.В.
Погорелова
евклідової геометрії
Тема 3. Концепція
елементарної
геометрії у сучасних
програмах і
підручниках з
математики для
закладів загальної
середньої освіти
України

Елементарна геометрія як конструктивні складова евклідової геометрії
Елементарна геометрія, як частина Кожному студенту довести
евклідової
геометрії,
предмет дві запропоновані теореми
дослідження якої складають фігури, аксіоматичної
теорії
Д.
визначні елементарними умовами.
Гільберта
евклідової
геометрії.

Конструктивні аспекти евклідової
стереометрії згідно аксіоматичної
теорії О. В. Погорелова евклідової
геометрії.

Порівняльний аналіз змісту сучасних
підручників з геометрії для закладів
загальної середньої освіти України
щодо степеня відтворення у них
конструктивних аспектів евклідової
геометрії.

Кожному студенту довести
дві запропоновані теореми
аксіоматичної
теорії
О. В. Погорелова
евклідової
геометрії.

Різні моделі аксіоматики приналежності аксіоматичної
теорії Д. Гільберта евклідової геометрії.
Конструктивні аспекти геометрії перших трьох груп
аксіом аксіоматики Д.Гільберта евклідової геометрії.

Аксіоматика О. В. Погорелова евклідової геометрії як
приклад аксіоматики, що містить допоміжну
невизначену множину.
Конструктивні аспекти планіметрії у аксіоматичній
теорії О. В. Погорелова евклідової геометрії.

Аналіз сучасних програм з математики та сучасних
підручників з математики для закладів загальної
середньої та перед вищої освіти України щодо степеня
відтворення у них конструктивних аспектів евклідової
геометрії.

Змістовий модуль 3
Тема 1. Аксіоматика
теорії «побудов» на
евклідовій площині
«за допомогою
циркуля і лінійки» як
канонічне
продовження
аксіоматики
евклідової
планіметрії
Тема 2. Різні типи
задач на «побудову»
на евклідовій
площині «за
допомогою циркуля і
лінійки» та загальна
схема їх розв’язання

Аксіоматичні теорії «побудов» на евклідовій площині за допомогою різних інструментів
Історичні і практичні передумови формування
аксіоматики теорії «побудов за допомогою циркуля і
лінійки» у межа евклідової планіметрії.

П 2.1.
Елементарні
задачі
на
побудову за допомогою циркуля і
лінійки
П 2. 2. Метод характеристичних
властивостей множин розв’язання
задач на побудову за допомогою
циркуля і лінійки.
П. 2. 3. Застосування паралельного
перенесення до розв’язання задач на
побудову за допомогою циркуля і
лінійки.
П 2. 4. Метод спрямлення розв’язання
задач на побудову за допомогою
циркуля і лінійки.
С 2.1. Метод гомотетії розв’язання
задач на побудову за допомогою
циркуля і лінійки.

Кожному
студенту
розв’язати 4 запропоновані
задачі
на
побудову
за
допомогою циркуля і лінійки

Геометричні місця точок не площині та можливість їх
побудови за допомогою циркуля і лінійки
Рухи евклідової площини та можливість побудов образів
точок за допомогою циркуля і лінійки.
Застосування симетрії та обертання площини навколо
заданої точки для розв’язання задач на побудову за
допомогою циркуля і лінійки.
Перетворення подібності площини і теоретичні
можливості застосування перетворень подібності
площини для розв’язання задач на побудову за
допомогою циркуля і лінійки.

Тема 3. Аксіоматика
теорії «побудов» на
евклідовій площині «
за допомогою
циркуля» як
канонічне
продовження
аксіоматики
евклідової
планіметрії.
Відповідна
аксіоматична
теорія
Тема 4. Аксіоматики
теорій «побудов» на
евклідовій площині за
допомогою різних
інструментів
Змістовий модуль 4

С 3.1. Аксіоматика «циркуля» як
канонічне продовження аксіоматики
О. В. Погорєлова
евклідової
планіметрії.

Еквівалентність аксіоматики «циркуля» і аксіоматики
«циркуля і лінійки» (теорема Мора-Маскероні).

С 4. 1 Аксіоматика теорії «побудов»
на евклідовій площині за допомогою
лінійки без поділок.

Огляд аксіоматик теорій «побудов» на евклідовій
площині за допомогою 1) лінійки з паралельними
сторонами; 2) лінійки та косинця; 3) лінійки, у
припущенні, що на площині задані певні побудовані
фігури, такі, наприклад, як коло.

Тема 1.
Стереометричні
«побудови» як
теореми існування
конструктивного
характеру
Тема 2. Аксіоматики
теорій «побудов» у
евклідовому

П 1. 1. Конструктивний характер
теорем
існування
у
курсі
стереометрії згідно аксіоматичної
теорії О.В. Погорєлова.

Огляд теорем існування евклідової стереометрії у
межах аксіоматичної теорії Д.Гільберта, з точки зору
з’ясування степеня і типу їх конструктивного
характеру.

П 2. 1. Аксіоматика теорії «побудов»
у тривимірному евклідовому просторі
та найпростіші факти відповідної

Різні аксіоматики теорії побудов у тривимірному
евклідовому просторі

Загальна теорія побудов у евклідовій стереометрії

просторі як
канонічні
продовження
аксіоматик
евклідової
стереометрії.
Відповідні
аксіоматичні теорії.
Тема 3. Задачі на
побудову зображень
за допомогою
паралельного
проектування
стереометричних
фігур як задачі
конструктивного
характеру

аксіоматичної теорії.

П 3.1. Побудова зображень пірамід
за
допомогою
паралельного
проектування.
П 3.2. Побудова зображень призм за
допомогою
паралельного
проектування.
С 3.1. Побудова зображень зрізаних
пірамід за допомогою паралельного
проектування.

Кожному
студенту
розв’язати по п’ять задач
позиційного
характеру
на
побудову
зображень
геометричних
фігур
за
допомогою
паралельного
проектування

Побудова зображень конусів за допомогою паралельного
проектування.
Побудова зображень зрізаних конусів за допомогою
паралельного проектування
Побудова
зображень
циліндрів
за
допомогою
паралельного проектування
Побудова зображень сфери за допомогою паралельного
проектування
Позиційно повні зображення стереометричних фігур.
Розв’язання позиційних задач на позиційно повному
зображенні.
Технологічне і ресурсне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою)
Використання
Зона інтерактивного навчання: проведення лекцій та семінарських занять, розв’язання типових задач.
можливостей
Зона мозкового штурму: групове та індивідуальне виконання завдань практичних робіт.
інноваційного класу Зона технічного конструювання: 3D-принтінг.
як складової
освітньої
екосистеми MoPED
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