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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Організація 

самостійної діяльності на уроках 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 і 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. 

Програма підвищення кваліфікації «Організація самостійної діяльності на 

уроках математики» є актуальною, оскільки дає розуміння основних 

характеристик самостійної діяльності учнів; спрямована на опанування та 

удосконалення навичок використання самостійної роботи учнів в урочний та 

позаурочний час. 

Мета навчального курсу: сприяти удосконаленню базової та спеціальної 

професійної компетентності вчителів щодо організації самостійної діяльності 

учнів під час вивчення математики. 

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів.  

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

середню освіту», Державний стандарт базової та повної середньої освіти (освітня 

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

положення про організацію освітньої діяльності Академії; нормативні документи 

МОН України щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів.  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 

Загальні: 

 Отримувати та застосовувати нові знання в професійній діяльності. 

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

 Здійснювати рефлексію власної педагогічної діяльності. 

 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 організації 

самостійної діяльності учнів на уроці та у позаурочній діяльності 

 Уміти розробляти методичне забезпечення для ефективної організації 

самостійної діяльності учнів. 

 



Очікувані результати навчання 

 

Знання і розуміння 

 

основних характеристик самостійної 

діяльності учнів; розуміння 

необхідності організації самостійної 

діяльності учнів на усіх етапах уроку. 

Розвинені вміння 

 

сформувати загальну картину ролі 

самостійної роботи в підвищенні 

інтересу до вивчення математики, 

розвитку мислення, пізнавальних 

здібностей учнів 

успішне засвоєння знань у 

прикладному аспекті  

Диспозиції 

(цінності, ставлення) 

 

ставлення до самостійної роботи як до 

невід’ємної частини навчально-

виховного процесу 

психологічне налаштування на зміни в 

педагогічній діяльності 

 

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 вибору методів та форм самостійної діяльності учнів на 

уроках математики, порівняння їх доцільності та раціональності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ» 
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1.1 Види самостійних робіт. 

 2 – 2 

1.2 Організація самостійної роботи учнів 

над текстом підручників і довідкової 

літератури.  

 

2 – 2 

1.3. Організація індивідуальної самостійної 

роботи. 

 

2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики викладання і змісту освіти                  О.І. Папач  

 


