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kulturája
A tantárgy általános
A tantárgy általános ismertetése
ismertetése, célja, várható
A tantárgyi program MSc szintű képzéshez készült képzési
eredményei, főbb témakörei terület: «01 Освіта/Педагогіка» képzési szakirány 014
Середня освіта (Математика). A program a kurzus
koncepcióját tartalmazza.
A kurzus célja:
Ismerje és ismertesse a matematika mint tudomány
kialakulásának, fejlődésének és átalakulásának történelmi és
filozófiai vonatkozásait, valamint a matematika iskolai
tanításának folyamatában felmerülő módszertani kérdések
helyes megoldásához szükséges történeti és matematikai
ismereteket.
A kurzus feladata:
− reprodukálni a matematika történeti fejlődésének, tényleges
tartalmának gazdagságát; lefedni a matematikai módszerek,

fogalmak, ötletek, elméletek és az egyes matematikai
tudományágak megjelenésének történetét;
− megismerni a matematika fejlődésének jellegét és
jellemzőit a különböző történelmi korszakokban;
− bemutatni a múlt nagy tudósait, köztük a hazai tudósok
hozzájárulását a matematikához;
− bemutatni a matematika sokoldalú kapcsolatát az emberek
gyakorlati szükségleteivel és tevékenységeivel, más
tudományok fejlődésével, valamint a társadalom gazdasági,
társadalmi és ideológiai állapotának a matematika
fejlődésének jellegére gyakorolt hatását.
A kurzus során a hallgató által elsajátítandó általános
kompetenciák:
ЗК 3 Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az analízis
és szintézis fogalmait.
ЗК 6 Képes az Infokommunikációs eszközöket felhasználásra.
ЗК 11 Képes megfelelő szintű tudományos kutatások
elvégzésre
ЗК 14 Megbecsüli és tiszteletben tartja a sokféleséget és a
multikulturalizmust.
A kurzus során a hallgató által elsajátítandó szakmai
kompetenciák:
ФК 10 Képes a digitális technológia felhasználásra a
matematikai és informatikai kutatások során
Фк. 17 Szakterületéhez kapcsolódó mély tárgyi ismeretket
demonstrál;
Програмні результати навчання:
ПР 1 Elfogadja és betartatja az adatvédelem alapelveit, különös
tekintettel szerzői jogi környezetre
ПР 11 Magas szinten képes a szakterület szakmai szókincsével
államnyelven és idegen nyelven írásban és szóban
megnyilvánulni, különböző forrásirodalmakat feldolgozni.
A kurzus tematikája
Az elsődleges matematikai fogalmak és módszerek
megjelenése
Téma 1. Matematika az ókori Kelet országaiban
Téma 2. Matematikai elméletek az ókori Görögországból
Téma 3. Pitagoraszi matematika
Téma 4. Architastól Eukleidészig
Matematika az alexandriai korszaktól a reneszánszig
Téma 1. Eukleidésztől Archimédészig
Téma 2. Eratosthenésztől Pergai Apollónioszig
Téma 3. Az ókor matematikája

Téma 4. A keleti népek matematikája az ókori társadalom
hanyatlása után
Téma 5. Az európai középkor és a reneszánsz matematikája
Téma 1.
Téma 2.
Téma 3.
Téma 4.
Téma 5.
Téma 6.

Matematika: 17-21 század
Matematikai módszerek fejlődése a 17. század első
felében
Descartes "egyetemes matematika"
Differenciál- és integrálszámítás létrehozása
A 18. század matematikája
A 19. század matematikája. Derivált alkalmazása a
függvényelemzésben
Matematika a 19. és 20., 20. és 21. század fordulóján

Matematika: sajátosságok, helye a tudomány történetében
Téma 1. A matematika filozófiájának tantárgyi területe
Téma 2. A matematikai ismeretek sajátosságai
Téma 3. Matematikai valóság
Téma 4. Matematika a tudományok rendszerében
Téma 1.
Téma 2.
Téma 3.
Téma 4.
A tantárgy teljesítésének és
értékelésének feltételei

A matematikai bizonyítások filozófiája
A matematikai bizonyítások problémja, logika
Az intuicionizmus programja és annak konstruktív
ága
A matematikai bizonyítás formalitása
A bizonyítási problémák jelenlegi állása

Az MSc képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi eredményei
«Matematika története» tárgyból kredit alapú moduláris
rendszerben kerül osztályozásra az alábbi táblázat alapján.
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Évközi kontrol – 60 pont
Félév végi kontrol – 40 pont
A beszámolóhoz engedés feltételei: a gyakorlatok és előadások
látogatása, az esetleges hiányzások ledolgozása; az évközi
kontrol teljesítése legalább 60%-ra.
A tanulmányi eredmények mérésére, általában, a következő
módszerekkel történik:
- szóbeli (egyéni feladatok, frontális felelés);
- írásbeli (egyéni házi feladat, modulzáró dolgozat;
önértékelés)
A tantárggyal kapcsolatos
egyéb tudnivalók,
követelmények

Szerzői jogok megőrzésének biztosítás
Az írásbeli munkákat (szakdolgozat diplomamunka) plágium
ellenőrző rendszerrel vizsgáljuk; legalább 80% saját munka
esetén tekinthető sikeresnek. Bármiféle másolás évközi vagy
félév végi kontrol estén is szigorúan tilos. Nem megengedett
eszközök használata (pl. mobil telefonok) évközi vagy félév
végi kontrol esetén is szigorúan tilos.
Положення про академічну доброчесність в ЗУІ
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в ЗУІ
A "Matematika története" tudományág oktatása a módszertani
támogatás következő elemein alapul:
• a tantárgy tartalmát tükröző nyomtatott források;
• a tantárgy tartalmát tükröző elektronikus források;
• feladatgyűjtemények;
• multimédiás eszközök.

A tantárgy alapvető
irodalma és digitális
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