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Чому виникла ідея провести рік

математичної освіти?

У 2018 році Україна вперше долучилася до

дослідження якості освіти PISA, яке провели у 79

країнах світу. Результати показали, що 36%

українських учнів не можуть зробити базові

розрахунки.



Якісна математична освіта є необхідною

умовою успішного опанування цілою

низкою важливих для економіки та 

суспільства спеціальностей.



Методика організації позаурочної роботи 

з математики [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Л. 

А. Благодир ; [рец.: О. А. Комар, Т. Л. Годованюк]. –

Умань : Візаві, 2015. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. 

в тексті.

У посібнику розкрито теоретичні основи

організації позаурочної роботи з математики у школі

та пропонуються методичні матеріали до проведення

різних форм позаурочних занять та заходів.



Махомета, Т. М. Вища математика [Текст] :

навч. посіб. : [у 2 ч.]. Ч.1. : Модуль 1: Елементи лінійної

та векторної алгебри. Модуль 2 : Елементи аналітичної

геометрії / Т. М. Махомета, Т. В. Поліщук ; [уклад.: Т. М.

Махомета, Т. В. Поліщук ; за заг. ред. Л. А. Кіпніса ;

рец.: Г. А. Хазін, І. І. Побережець] ; Уманський держ.

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О.,

2013. – 113 с. : табл. – Бібліогр.: с. 112.



Тягай, І. М. Методи обчислень [Текст] :

навч.-метод. посіб. / І. М. Тягай, Т. М. Махомета ;

[рец.: Л. А. Кіпніс, В. М. Дякон] ; Уманський держ.

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О.,

2016. – 138, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 138. – Назва

палітурки: Методи обчислення.



Шевчук, І. В. Методичні підходи до

розв'язування текстових задач у початковому курсі

математики [Текст] : методичний посібник : рек.

МОН України / І. В. Шевчук, Г. К. Шевчук ; [рец.: М.

І. Бурда, Г. І, Коберник, О. В. Савченко]. – Умань :

Софія, 2008. – 189, [1] c. : іл, табл. – Бібліогр.: с.186–

187.

У посібнику розкриваються

різноманітні методичні підходи до розв'язування

текстових задач у початкових класах,

проаналізовано типові помилки учнів у роботі над

задачами, систематизовано і узагальнено матеріали

конкретних зразків міркувань та розв'язування

задач, наведені зразки уроків математики.



Годованюк, Т. Л. Методика розв'язання

задач. Елементарна математика [Текст] : [у 3 ч.] : навч.-

метод. посіб. для студ. фізико-математичних ф-тів пед.

ун-тів. Ч.1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т

імені Павла Тичини ; уклад. Т. Л. Годованюк. – Умань :

Жовтий О. О., 2012. – 162, [2] c. – Бібліогр.: с. 154.



Хазін, Г. А. Математичний аналіз

[Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Модуль 3 : Інтегральне

числення функцій однієї змінної : Модуль 4 : Ряди

/ Г. А. Хазін, Т. В. Поліщук ; Уманський держ. пед.

ун-т імені Павла Тичини. – Умань : [Алмі], 2009. –

132 с. – Бібліогр.: с. 139.



Комар, О. А. Теорія і практика

застосування інтерактивної технології на уроках

математики [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Ольга

Комар. – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 75, [1] с. : табл.,

рис. – Бібліогр.: с. 75.

Навчально-методичний посібник містить

теоретичний і практичний матеріал по застосуванню

інтерактивної технології на уроках математики, що

забезпечує підвищення ефективності навчання

молодших школярів.



Коберник, Г. І. Математика [Текст] :

практикум : навч. посіб. для викладачів та студентів пед.

ун-тів спеціальності "Початкова освіта". Ч.1

/ Г. І. Коберник, Г. М. Чирва ; Уманський держ. пед. ун-т

імені Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2011. –

191, [1] с. : іл.



Розв'язування складних арифметичних

задач [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності

"Початкова освіта" / МОНмолодьспорту України,

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ;

[уклад.: Г. І. Коберник, Г. М. Чирва ; рец.: Д. І.

Пащенко, Т. Д. Кочубей, Т. І. Горова]. – Умань :

Жовтий О. О., 2011. – 77, [1] с. : схеми.



Коваль, Л. В. Методика навчання

математики в початковій школі: теорія і практика

[Текст] : підруч. для студ. зі спец. 6.010100 "Початкове

навчання", освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

/ Л. В. Коваль, С. О. Скворцов. – [2-ге вид., допов. і

переробл.]. – Харків : [Принт-Лідер], 2011. – 416 с. : іл.,

табл. – Бібліогр.: с. 412–415.

Зміст підручника структурований на змістові

модулі, кожний з яких включає такі позиції: ключові

поняття, вимоги до знань і вмінь студентів; теоретичний

блок, контрольні питання для вивчення теоретичного

матеріалу; практичний блок (плани практичних занять і

завдання з методичними рекомендаціями до їх

виконання); самостійна робота (завдання для самостійної

роботи та методичні рекомендації до її виконання).

Підручник призначений для студентів і

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів,

учителів початкової школи та методистів.



Махомета, Т. М. Основи вищої математики [Текст] :

навч. посіб. / Т. М. Махомета, Т. В. Поліщук ; [рец.: Г.

А. Хазін, В. М. Дякон] ; Уманський держ. пед. ун-т

імені Павла Тичини. – [3-тє доповнене видання]. –

Умань : Жовтий О. О., 2013. – 192 с. : табл., схеми,

рис. – Бібліогр.: с. 191.



Рудницький, С. О. Проблеми сучасної

математики [Текст] : курс лекцій / С. О. Рудницький ;

[рец.: Краснобокий Ю. М., Дякон В. М.] ; МОН

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла

Тичини. – Умань : Візаві, 2015. – 108 с. : іл., табл. –

Бібліогр.: с. 107–108.



Комбінаторне, імовірнісне мислення та

математична статистика [Текст] : збірник завдань із

повними розв'язаннями / [авт.-упоряд.: Ю. О.

Захарійченко, Л. І. Захарійченко, В. К. Репета, Л. А.

Репета]. – Київ : Ред. газ. природничо-математичного

циклу, 2014. – 126, [2] c. : іл., табл. – (Б-ка "Шкільного

світу").

Задачник містить близько 300 задач із

комбінаторики, теорії ймовірності та математичної

статистики.

Пропоноване видання призначене для

підготовки школярів 11-х класів до участі в олімпіадах з

математики, конкурсів, турнірів, математичних боїв;

для використання вчителями на уроках і позакласній

роботі.



Ясінський, В. А. Математика. Олімпіадні

задачі [Текст] : [250 задач підвищеної складності з

математики олімпіадного рівня]. Вип. 1 / В. А.

Ясінський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан,

2007. – 39, [1] с. : схеми.



Леман, И. Увлекательная математика

[Текст] = Kurzweil durch mathe : [для учащихся 5-8

классов] / Иоханнес Леман ; пер. с нем. Ю. А.

Данилова. – Киев : Знание, 1985. – 269, [2] с. : ил. –

(Переводная научно-популярная литература).



Медведєва, М. О. Числові системи

[Текст] : навч. посіб. / М. О. Медведєва,

І. М. Білятинська ; МОН України, Уманський держ.

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,

2015. – 130, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127–128.

У посібнику викладено аксіоматичну

теорію всіх числових систем, розглядаються деякі

питання основ математики, наведено короткий

огляд розвитку числових систем та їх логічне

обґрунтування. Даний посібник містить лекційний

матеріал, теми і завдання практичних занять, а

також завдання для самостійної роботи.



Сборник всех конкурсных задач по

математике / Под. ред. М. И.Сканави. – Киев : "Книга

Пам'яті України", 1997. – 431 с.



Прийма, С. М. Математична логіка і

теорія алгоритмів [Текст] : навч. посібник : рек.

МОН України як навч. посібник для студ. вищих

педагогічних навч. закладів / С. М. Прийма. –

Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. –

189, [1] c. : сх., табл. – Бібліогр.: с. 184–189.



Глобін, О. І. Міжпредметні зв'язки в умовах

профільного навчання математики [Текст] : методичний

посібник / О. І. Глобін ; НАПН України, Ін-т

педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 86, [2] с. :

табл. – Бібліогр.: с. 83–86.

В посібнику розкрито можливості

використання завданнь міжпредметного змісту в

навчанні математики, розглянуто методику формування

міжпредметних і загальнонаціональних умінь,

пізнавальної активності учнів класів різних профілів у

процесі розв'язування і складання міжпредметних задач.

Посібник призначений для вчителів

математики. Він також буде корисним слухачам закладів

післядипломної педагогічної освіти, студентам

педагогічних навчальних закладів. Його використання в

практичній роботі сприятиме удосконаленню методики

навчання математики в профільній школі, підвищенню

ефективності процесу навчання, рівня навчальних

досягнень учнів профільних класів з математики.



Про математику і математиків [Текст] : висловлювання

видатних діячів минулого і сучасності / упоряд.: А. С.

Зоря, С. М. Кіро. – Київ : Радянська школа, 1981. –

253, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 245–252. – Зміст: Джерела,

суть, древо математики ; Шляхи у математику ; Творці

математики ; Математика у світі наук ; Математика і

краса.



Богданович, М. В. Методика викладання

математики в початкових класах [Текст] : навч. посіб.

/ М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 3-тє

вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга-

Богдан, 2010. – 335, [1] с. : іл., табл.

У пропонованому посібнику розглянуто

основні питання методики викладання математики

відповідно до Держаного стандарту початкової

загальної освіти та чинної програми початкових класів і

програми методики викладання математики з

загальноосвітніх навчальних закладах.

Посібник призначений для студентів

факультетів підготовки вчителів початкових класів

педагогічних університетів та інститутів. Його можуть

використовувати й учні педагогічних училищ, учителі

початкових класів та методисти початкової ланки

освіти.




