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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  «Теоретико-

методичне забезпечення роботи з математично 

обдарованими учнями» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014 – Середня освіта (математика) 

Цільова аудиторія Учителі математики закладів освіти різних типів і форм 

власності. 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

30 год/4 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Мітельман Ігор Михайлович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, заслужений вчитель 

України 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 
2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат (свідоцтво) про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

  



 ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність курсу. Формування модернізованого освітнього середовища 

в Україні передбачає оновлення методичного базису роботи з обдарованими 

учнями, які беруть участь в математичних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних 

рівнів, проходять навчання в класах з поглибленим і профільним вивченням 

математики тощо (тобто в умовах підвищеної соціально заданої норми 

математичної освіти — компетенції), що потребує специфічного фактологічного 

та праксеологічного рівнів сформованості предметної математичної 

компетентності й методичної майстерності вчителів математики. Це передбачає 

високопрофесійний аналіз конкретних проблемних математичних і дидактичних 

ситуацій у взаємозв’язку теоретичного, цільового, змістового, технологічного та 

контрольного компонентів підготовки учнів до математичних олімпіад (на 

матеріалах ключових розділів програми учнівських математичних змагань), 

навчання розв’язування нестандартних задач, задач підвищеного рівня 

складності, вивчення генезису й трансформації задачного матеріалу. Учитель, 

який готується до трансляції такого освітнього та наукового контенту, має 

впевнено виконувати в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, 

консультанта, мати академічну свободу, володіти навичками випереджувального 

проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення 

навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо 

здобувати інформацію, організовувати дитиноцентрований процес. А також 

власним прикладом створювати підґрунтя для навчання впродовж життя з метою 

особистісної реалізації своїх сьогоднішніх учнів. 

Мета навчального курсу підвищення кваліфікації «Теоретико-

методичне забезпечення роботи з математично обдарованими учнями» є 

підвищення науково-методичного, дидактичного, психолого-педагогічного, 

практичного, організаційно-методичного рівнів професійної компетентності 

вчителів математики в реалізації державної освітньої політики, запитів установ і 

закладів освіти щодо навчання учнівського контингенту, умотивованого в 

підвищених освітніх потребах у галузі математики та її застосувань, 

предпрофесійній математичній підготовці тощо. 



Нормативна база визначення змісту навчальної програми курсів 

підвищення кваліфікації педагогів.  

Закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 №800, зі змінами від 27.12.2018, №1133). Концепція Нової української 

школи (ухвалена решенням Колегії МОН України від 27.10.2016).  

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом 

МОН України від 16.01.2012 №29, зі змінами від 26.03.2012, №360). 

Навчальні програми з математики (затверджені наказами МОН України, URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi). 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися.   

Загальні: 

- соціально-громадянська компетентність; 

- педагогічна компетентність; 

- психологічно-фасилітативна компетентність; 

- інформаційно-цифрова компетентність; 

Фахові: 

- предметно-наукова компетентність; 

- базова методична компетентність; 

- спеціалізовані предметно-методичні компетентності. 

Очікувані результати навчання охоплюють 

Знання і розуміння: 

 

 

 

сучасних тенденцій розвитку освіти; соціально-правових 

основ  у сфері освіти; особливостей процесів викладання 

математики для обдарованих учнів (у тому числі в 

класах з профільним та поглибленим вивченням 

математики), форм і методів роботи з математично 

обдарованими учнями; динаміки та генезису теоретичного 

та задачного матеріалу математичних інтелектуальних 

змагань, завдань підвищеного рівня. 



Розвинені вміння: 

 

 

 

організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних 

засадах; конструювати та реалізувати сучасні програми 

навчання обдарованих школярів; діагностувати освітній 

процес і складати індивідуальні освітні маршрути для 

становлення учня як особистості; організовувати освітньо-

розвивальне середовище для математично обдарованих 

учнів; проєктувати власну програму професійно-

особистісного зростання, диференційовно добирати 

навчальний матеріал. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення): 

 

формування у вчителя позитивної «Я-концепції» як 

однієї з найважливіших характеристик учителя, який 

працює з обдарованими дітьми; рефлексія власної 

професійної практики. 

Структура навчально-тематичного плану. 

Навчально-тематичний план складається з трьох навчальних модулів та одного 

діагностико-аналітичного модуля: 

- нормативно-правова база освіти (6 годин); 

- професійна підготовка (6 годин); 

- фахова підготовка (17 годин); 

- діагностико-аналітичний модуль (1 година).   

Форма реалізації.  

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Теоретико-методичне 

забезпечення роботи з математично обдарованими учнями» передбачає очну 

форму навчання, організованого як система, що складається з лекцій, практичних 

занять, виконання практичних робіт (завдань), виконання та захисту/презентації 

проєктних робіт. 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ З 

МАТЕМАТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ» 

(очна форма навчання – 30 годин) 

Назви 

модулів 
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 1.1. Державна та регіональна освітня політика: 

виклики, досвід, перспективи. 

2 2 – 

1.2. Особливості атестації та сертифікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

2 2 – 

1.3. Основи безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу. 

2 2 – 

Разом годин на модуль: 6  6 – 

П
р

о
ф

ес
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н
и

й
 2.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології. 

2 2 - 

2.2. Психологічні аспекти ефективної самореалізації 

особистості в освітньому процесі. 

2 2 - 

2.3. Нові професійні ролі педагога в умовах освітніх 

змін. 

2 2 - 

Разом годин на модуль: 6 6 - 

Ф
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3.1.1. Організаційно-методичні та дидактичні засади 

роботи з математично обдарованими учнями в умовах 

освітньої реформи в Україні в контексті оновлення 

змісту шкільної математичної освіти, профільного та 

поглибленого вивчення математики, проведення 

математичних змагань (олімпіад, турнірів і конкурсів) 

різного рівня. 

2 2 – 

3.1.2. Вибрані питання елементарної теорії чисел на 

уроках в класах з поглибленим (профільним) 

вивченням математики та на факультативних і 

гурткових заняттях. 

2 – 2 

3.1.3. Розв’язування складних задач алгебраїчного 

змісту: від шкільної задачі до задачі математичної 

олімпіади. 

2 – 2 

3.2.1. Методика розв’язування олімпіадних задач 

комбінаторно-логічного змісту. 

2 2 – 

3.2.2. Сучасні методи доведення нерівностей. 

Використання властивостей функцій для 

розв’язування задач підвищеного рівня складності та 

задач математичних олімпіад. 

2 – 2 



3.2.3.Аналітичні методи розв’язування геометричних 

задач математичних олімпіад. 

2 – 2 

3.3.1. Виконання та презентація проєктної роботи 5 – 5 

Разом годин на модуль: 17   4 13 
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4.1. Діагностування 1 – 1 

Разом годин на модуль: 1 – 1 

Разом годин за планом: 30 14 16 

Консультація 2 – 2 

Разом годин поза планом: 2 – 2 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                           О.І. Папач 

 


