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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Моделювання та 

проектування сучасного уроку математики»  

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014 «Середня освіта» 

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 підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Задоріна Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри 

методики викладання та змісту освіти, кандидат 

педагогічних наук  

 

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 курсів пов’язана з упровадженням 

компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального 

процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, 

доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і 

технологіями, які б дозволили йому перебудувати навчально-виховний процес 

відповідно до нових вимог і підходів. 

Мета навчального курсу: сприяти удосконаленню базової та спеціальної 

професійної компетентності вчителів математики, що забезпечують готовність до 

кваліфікованого навчання учнів щодо моделювання компетентнісно-

орієнтованого уроку математики. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану.  

Освітню програму організації та проведення підвищення кваліфікації 

вчителів математики за цією програмою розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Державного стандарту базової та повної середньої освіти (освітня галузь 

«Математика»), Положення «Про атестацію педагогічних працівників», положень 

про організацію освітньої діяльності Академії; з урахуванням вимог нормативних 

документів МОН України щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

базових освітньо-кваліфікаційних характеристик педагогічних кадрів, напрямів і 

змісту функціональної діяльності працівників закладів освіти.  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 

Загальні: 

 Дитиноцентричні моделі навчання. 

Застосовувати отримані знання в професійній діяльності. 

 Працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 Фахові (предметно орієнтовані) та загально педагогічні: 

 Знати Державний стандарт середньої освіти та програми середньої школи з 

математики (рівень стандарт) 



 Володіти педагогічними та дидактичними технологіями щодо моделювання 

та конструювання сучасного уроку математики 

Чітко визначати мету та завдання сучасного уроку математики. 

 Уміти розробляти методичне забезпечення для ефективної організації 

проведення сучасного уроку математики. 

Очікувані результати навчання 

 

Знання і 

розуміння 

 

характеристик сучасного уроку математики; методів 

моделювання сучасного уроку. 

Розвинені 

вміння 

 

логічного мислення (аналіз, порівняння, 

узагальнення),класифікації математичних об’єктів за 

певними властивостями;  

висувати та перевіряти гіпотези, успішне засвоєння знань у 

прикладному аспекті. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 

дитиноцентричні методи навчально-виховної роботи 

 

Структура навчально-тематичного плану Навчально-тематичний план 

складається з модуля фахової підготовки (6 годин). 

Форма реалізації. Реалізація курсу передбачає практичні заняття. Також 

передбачена групова робота учителів під час моделювання сучасного 

компетентісно-орієнтованого уроку математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ 

МАТЕМАТИКИ» 
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 1.1 Особливості моделювання сучасного 

уроку математики.  

 

2 – 2 

1.2. Компетентісно-орієнтований підхід при 

моделюванні сучасного уроку математики.-

орієнтованого підходу до навчання. 

 

2 – 2 

1.3. Аналіз змодельованого уроку 

математики 
2 - 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

Завідувач кафедри методики 

викладання і змісту освіти                                О.І. Папач  

 


