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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  

«Методичні аспекти викладання основ 

комбінаторики та теорії ймовірностей» 

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 

6 год/1 день 

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  визначається потребою у підвищенні рівня сформованості 

предметної математичної компетентності та відповідної методичної 

компетентності. Це передбачає високопрофесійний аналіз конкретних 

проблемних математичних і дидактичних ситуацій у взаємозв’язку теоретичного, 

цільового, змістового, технологічного та контрольного компонентів сучасного 

шкільного курсу алгебри, особливості розв’язування деяких типів задач, 

передбачених рівнем стандарту, навчання розв’язування задач підвищеної 

складності, вивчення генезису й трансформації задачного матеріалу, пов’язаного 

з комбінаторними, статистичними та ймовірнісними розрахунками. 

Мета навчального курсу  - підвищення науково-методичного, дидактичного, 

практичного рівнів професійної компетентності вчителів математики в реалізації 

державної освітньої політики, розвиток фахової науково-предметної та 

методичної компетентностей комбінаторного й стохастичного характеру. 

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). 

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: 

- педагогічна компетентність; 

- інформаційно-цифрова компетентність; 

Фахові: 

- предметно-наукова компетентність; 

- базова методична компетентність; 

- спеціалізована предметно-методична компетентність з питань викладання 

кобінаторики та стохастики. 

 

Очікувані результати навчання охоплюють 

 

Знання і 

розуміння: 

 

 

сучасних тенденцій розвитку математичної освіти;  

особливостей методики викладання комбінаторики, 

статистики та елементів теорії ймовірностей на рівні 

стандарту і на профільному рівні. 



Розвинені 

вміння: 

 

 

 

організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних 

засадах; 

моделювати та реалізувати сучасні підходи до викладання 

статистики, теорії ймовірностей та комбінаторики; 

організовувати освітньо-розвивальне середовище для учнів з 

різними освітніми потребами в межах вивчення відповідних 

розділів шкільного курсу математики. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення): 

формування у вчителя позитивних особистісних 

характеристик учителя старшої профільної школи; 

рефлексія власної професійної практики. 

 

Структура навчально-тематичного плану. 
Навчально-тематичний план складається з модуля фахової підготовки (6 годин). 

 

Форма реалізації. 

Програма курсів підвищення кваліфікації «Методичні аспекти 

викладання основ комбінаторики та теорії ймовірностей» передбачає очну 

форму навчання, організованого як система, що складається з лекції та 

практичних занять, виконання практичних завдань. 

 
  



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ  

КОМБІНАТОРИКИ ТА ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ» 

(очна форма навчання – 6 годин) 
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1. Методичні аспекти викладання основ 

комбінаторики та теорії ймовірностей  
6 2 4 

1.1. Предмет комбінаторики в дидактичному 

розрізі. Основні правила комбінаторики. 

Методика розв’язування задач на комбінаторні 

розрахунки. Біном Ньютона та приклади його 

застосування. Трикутник Паскаля 

2 – 2 

1.2. Комбінації, розміщення та перестановки 

(без повторень та з повтореннями). 

Розв’язування задач підвищеного рівня 

складності 

2 – 2 

1.3. Предмет та методологічні засади теорії 

ймовірностей та початків статистики у 

дидактичному розрізі. Класичне означення 

ймовірності. Приклади ймовірнісних 

розрахунків (методичні особливості та 

практичні прийоми). Схема Бернуллі. 

Геометричні ймовірності 

2 2 – 

Разом годин на модуль: 6 2 4 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                           О.І. Папач 

 


