Перелік вибіркових дисциплін
ОР магістр
Назва кафедри

Математики

Назва дисципліни

Основи творчої діяльності вчителя математики
Проф. Чашечникова О.С.

Загальна кількість кредитів (годин)

3 кредити (90 год.)

Курс та семестр, де починається
дисципліна

2 курс, 1 семестр

Кількість семестрів, протягом яких
вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої дисципліна
пропонується
Попередні умови

один семестр (1)

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення дисципліни

014 Середня освіта (Математика)

Короткий опис дисципліни
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Денна / заочна
Вивчення дисциплін:
Методика навчання математики

