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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Розв’язання 

сюжетних математичних задач в початковій школі» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 013 

Початкова освіта 

Цільова аудиторія Вчителі початкових класів 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год / 2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Гаєвець Яна Станіславівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та технологій неперервної 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. Сюжетні задачі виступають важливим засобом ілюстрації і 

конкретизації навчального матеріалу; розвитку пізнавальних процесів, 

оволодіння прийомами розумової діяльності; виховання вольових якостей, 

естетичних почуттів; розвитку вміння будувати судження, робити висновки; 

формування в учнів мотивації навчальної діяльності, інтересу та здатності до 

цієї діяльності. Сюжетні задачі, особливо практично зорієнтовані, забезпечують 

зв’язок математики із реальним життям дитини, виявлення учнем своєї 

компетентності. 

Успіх у навчанні учнів розв’язування сюжетних математичних задач 

безпосередньо залежить від рівня сформованості методичної компетентності 

вчителя. Тому актуальною стає проблема формування саме методичної 

компетентності, що визначається як здатність ефективно діяти, розв’язуючи 

стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання освітніх галузей, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

Під час опрацювання програми курсу «Розв’язання сюжетних 

математичних задач в початковій школі» слухачі матимуть можливість 

удосконалити складові методичної компетентності: нормативну, варіативну, 

спеціально-методичну, контрольно-оцінювальну, проєктувально-моделювальну 

і технологічну компетентності. 

Мета – розвивати у вчителів початкової школи методичну компетентність 

у навчанні молодших школярів розв’язуванню сюжетних математичних задач. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України  «Про повну загальну середню освіту» 

(№ 463-IX від 16.01.2020 р.); Професійний стандарт на професію «Учитель 

початкових класів установи загальної середньої освіти» (Наказ МОН України 

№ 1143 від 10.08.2018 р.); Державний стандарт початкової загальної освіти 

(Постанова Кабінету міністрів України №87 від 21.02.2018 р.); Типові освітні 

програми для 1-2-х та 3-4-х класів (Накази МОН України №268 від 21.03.2018 

р.; №1461 від 27.12.2018 р.). 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися 

(загальні, фахові тощо) 
- професійно-педагогічна компетентність: обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими методичними підходами для створення освітньо-

розвивального середовища, що сприяє цілісному формуванню уміння 

молодших школярів розв’язувати сюжетні задачі; здатність до продуктивної 

професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно 

до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та 

викликів початкової школи;  

- соціально-громадянська компетентність: вміння визначати проблемні 

питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та 

віднаходити шляхи їх розв’язання; здатність до ефективної командної роботи; 

вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів. 



- мовно-комунікативна компетентність: уміння вислуховувати, 

обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та 

аргументації; розвиненість культури професійного спілкування; здатність 

досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної 

взаємодії; 

- інформаційно-цифрова компетентність: здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного 

суспільства. 

Очікувані результати навчання: 

- знання і розуміння змісту нормативних документів у сфері початкової 

освіти: Державного стандарту початкової освіти, Типових освітніх програм; 

-  знання цілей і завдань навчання задачного матеріалу в курсі математики 

початкової школи; 

- знання особливостей процесу розв’язування задач у початковій школі; 

- знання методики навчання розв’язування простих задач в 1-4-му класах;  

- знання методики навчання розв’язування складених задач в 2-4-му 

класах;  

- вміння складати систему навчальних завдань з метою підготовки, 

ознайомлення та формування умінь і навичок розв’язувати прості сюжетні 

задачі; 

- вміння складати систему навчальних завдань з метою підготовки, 

ознайомлення та формування умінь і навичок розв’язувати складені сюжетні 

задачі; 

- вміння моделювати процес навчання математики в початковій школі, а 

саме: розробляти проєкти уроків з елементами роботи над сюжетними 

математичними задачами; 

- утвердження поваги до загальнолюдських цінностей;  

- актуалізація готовності розуміти потреби, пріоритети, можливості дітей; 

готовності постійно підвищувати свій професійний рівень. 

Структура навчальної програми. Курс складається з двох модулів – 

«Професійна підготовка», «Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: інтерактивна лекція, практичні заняття, 

семінар, проєктна робота, організація самостійної роботи, доповідь, бесіда, 

диспут та дискусія.  

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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 1.1. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі 2 2 – 

1.2. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології 2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 
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2.1. Загальні питання методики навчання 

розв’язування задач у початковій школі 2 2 − 

2.2. Методика формування вмінь розв’язування 

простих задач 2 − 2 

2.3. Методика формування вмінь розв’язування 

складених задач 2 − 2 

2.4. Виконання та презентація проектної роботи  5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 11 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            О.В.Кузнєцова 


