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  “Львівська обласна Мала  

  академія наук  учнівської молоді” 

Посада: керівник гуртка математики 

Стаж роботи на посаді керівника гуртка: 13 років 

Категорія: керівник гуртка – методист,                                  

         10 тарифний розряд 



Метою математичного гуртка є 

навчання, розвиток та виховання творчих 

здібностей обдарованих школярів, 

надання їм можливості реалізувати власні 

здібності у сфері творчої, наукової, 

дослідницько-пошукової діяльності. 

 

Основним завданням гуртка є 

створення умов для розвитку 

творчих здібностей учнів.  

 



  

  

 Аналітичний розв`язок 

 алгебраїчних та 

 геометричних  задач 

 

Гуртки   

 Логічні задачі 

 

 



Типи занять 
 
  вивчення нового матеріалу;  

  закріплення знань і формування вмінь;  

  застосування знань, навичок і вмінь;  

  узагальнення і систематизації знань;  

  контроль та корекція знань, умінь і 

навичок. 



Інтерактивні    

методи та  

прийоми 

робота в малих 

групах 

“мозкова 

атака” 
“мікрофон” 

метод 

контролю 

метод 

групової 

генерації ідей 

метод 

cпроб і 

помилок 

аналіз 

ситуації 



Дистанційне навчання 





 
  Уклала 5 навчальних програм для учнів 7-11 класів 

(«Математика» (2003 р.), «Математика» (2008 р.), 

«Логічні задачі» (2013 р.), «Аналітичний розв’язок 

алгебраїчних та геометричних задач» (2013 р.), 

«Тематика консультаційних годин з математики для 

учнів очно-дистанційної школи» (2013 р.)) 

♦  Розробила 

електронний 

навчальний посібник з 

математики для учнів 

очно - дистанційної 

школи Львівської 

обласної Малої 

академії наук  



 у наукових конференціях 

в організації проведення 

фінального етапу XIV 

Всеукраїнського турніру 

юних математиків       

ім. проф. М.Й.Ядренка  

у семінарах 

Брала участь  

в організації проведення 

Всеукраїнської літньої 

фізико-математичної 

школи МАН – 2010  



Результативність 

впровадження досвіду 

 
 «Кенгуру»;  

► «Крок до знань»; 

► «Від ідеї до проекту»; 

► Інтернет - олімпіада «Відкрита природнича 

демонстрація» з математики; 

► «Всезнайко». 



► ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту  

 науково-дослідницьких робіт учнів. 

► Турнір юних математиків; 

► Олімпіада з математики; 

► «Цікаві математичні ідеї»;  



Intel – Техно Україна - 2014 

Харамбура Павло – 

ІІІ місце 



Всеукраїнський конкурс науково - 

методичних розробок дослідницько -

експериментального напряму позашкільної 

освіти фізико - математичного та   

технічного профілю 

у 2010 році 

ІІ місце 



Висновок 
Математику слід вивчати не виключно тому, щоб 

вміти розв'язувати задачі певного типу чи скласти 

іспит, а для того, щоб бути розвиненою, 

культурною, освіченою, логічно міркуючою людиною, 

такою, що може послідовно викладати свої думки, і 

вирішувати будь-які задачі, що ставить перед нею 

життя. 

Тому на своїх заняттях я намагаюся домогтися 

того, щоб діти не були байдужими до математики і 

не боялися її, а вивчали предмет з бажанням та 

інтересом. 



Дякую за увагу! 


