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І. ПРОФІЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСІВ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів 

математики «Методика проведення повного циклу 

моніторингових досліджень сформованості 

математичних компетентностей учнів»  

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

спеціальністю 014 Середня освіта  

Цільова аудиторія Учителі математика закладів освіти різних типів та 

форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Потьомкіна Вікторія Юріївна, 

старший викладач кафедри методики викладання і 

змісту освіти 

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 про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність  програми полягає у розширенні дослідницької 

компетентності вчителя, який зможе здійснювати перевірку формування 

математичних компетентностей за допомогою моніторингових досліджень. 

Аналіз результатів допомагає забезпечувати належний методико-дидактичний 

рівень викладання предмету, застосовувати сучасні ефективні форми та 

методи, визначити систему подолання навчальних недоліків  під час  перевірки 

та корекції знань учнів.  

 Мета курсу – ознайомити з  методичними та теоретичними основами 

повного циклу моніторингових досліджень, систематизувати знання щодо 

самостійного створення пакету моніторингового дослідження формування 

математичних компетенцій  з вибраної теми. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану:  

Закон України «Про загальну середню освіту», 

 Державний стандарт базової та повної середньої освіти (освітня галузь 

«Математика»).  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо): 

- професійно-педагогічна компетентність – володіння сучасними 

інноваційними методиками та технологіями, пов’язаними з проведенням 

моніторингових досліджень у професійній діяльності;  

- загальнокультурна компетентність – формування культури 

міжособистісних відносин, вміння працювати в команді;  

- психологічно-фасилітативна компетентність – вміти мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети; 

Очікувані результати навчання 

 

Знання і 

розуміння: 

-  застосовувати отримані знання в професійній діяльності  



- алгоритму організації та проведення повного циклу 

моніторингового дослідження сформованості 

математичних компетентностей учнів 

Розвинені 

вміння: 

 

- створення пакету моніторингового дослідження 

формування математичних компетенцій  з вибраної теми  

- розробка методичних прийомів щодо подолання 

навчальних недоліків  під час  перевірки та корекції знань 

учнів 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення): 

- працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети 

- сприймати нове, генерувати нововведення  

 

  

Структура курсу. Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації 

складається з одного модуля фахової підготовки    (6 годин). 

Форма реалізації: лекції, практичні заняття, виконання та презентація 

проектних робіт, консультація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНА-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Методика проведення повного циклу моніторингових досліджень 

сформованості математичних компетентностей учнів» 
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1.1. Методика складання завдань щодо 

проведення моніторингових досліджень 

сформованості математичних 

компетентностей учнів з математики 

2 – 2 

1.2.  Методика проведення моніторингових 

досліджень сформованості математичних 

компетентностей учнів з математики 

2 – 2 

1.3.  Методика аналізу моніторингових 

досліджень сформованості математичних 

компетентностей учнів з математики та 

корекційні  

2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти       О.І.Папач 

 

 


