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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації «Гнучкі 

педагогічні технології в шкільній математичній освіті»  

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

014. Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі математики закладів освіти всіх типів і форм 

власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

 30 год /3 дні 

30 год/6 днів 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна/онлайн форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Мітельман Ігор Михайлович, доцент кафедри методики 

викладання і змісту освіти, кандидат фізико-математичних 

наук, заслужений вчитель України,  

Папач Ольга Іванівна, старший викладач, кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри методики 

викладання і змісту освіти, 

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 

 

2022 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність програми визначається необхідністю оновлення методичного 

базису роботи вчителя, опанування вчителями закономірностей функціонування 

педагогічних систем у визначених умовах модернізації освітнього середовища в 

Україні. Широкі засади обов’язкової адаптивності освітнього процесу в контексті 

реформування природничо-математичної та STEM-освіти, навчально-методичне 

забезпечення компетентнісного уроку реалізуються концептом гнучкості 

педагогічних технологій.  

Метою програми є моделювання розвитку базових професійних 

компетентностей учителя математики, проектування сучасного компетентнісного 

уроку, розгляд питань оновлення теоретико-методичного та організаційно-

методичного забезпечення роботи з математично обдарованими учнями. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів включає: 

1. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

3. Державний стандарт базової середньої освіти (30.09.2020 №898). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text. 

4. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

(05.08.2020 №960-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80. 

5. Концепція «Нова українська школа». https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-

shkola.   

6. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності 

(22.09.2011 №1099). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11. 

  Профілі базових компетентностей учителів математики враховують  

загальні  (громадянська, соціальна, культурна, лідерська  та підприємницька ) і 

професійні компетентності вчителя. 

     До професійних компетентностей відносяться такі: 

- мовно-комунікативна (А1) – здатність забезпечувати здобуття учнями освіти 

державною мовою (А1.1.), здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні 

уміння і навички учнів (А1.4.);  

- предметно-методична (А2) – здатність моделювати зміст навчання відповідно до 

обов’язкових результатів навчання учнів (А2.1.), здатність формулювати та 

розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх 

компетентностей (А2.2.), здатність здійснювати оцінювання та результатів 

навчання учнів на основі компетентнісного підходу (А2.6.); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11


 
 

- психологічна (Б1) – здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові 

та інші індивідуальні особливості учнів (Б1.1.), здатність використовувати стратегії 

роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки,                       

я-ідентичності (Б1.2.), здатність формувати мотивацію учнів та організовувати 

їхню пізнавальну діяльність (Б1.3.); 

- емоційно-етична (Б2) – здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з 

учасниками освітнього процесу (Б2.2.); 

- педагогічне партнерство (Б3) – здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та 

особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі (Б3.1.); 

- інклюзивна (В1) – здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами (В1.2.), здатність забезпечувати в освітньому середовищі 

сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів (В1.3.); 

- здоров’язбережувальна (В2) – здатність організувати безпечне освітнє 

середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього 

процесу (В2.1.); 

- прогностична (Г1) – здатність прогнозувати наслідки навчального процесу, 

здатність планувати освітній процес; 

- організаційна (Г2) – здатність організовувати процес навчання, виховання і 

розвитку учнів, здатність організовувати різні вид і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів; 

- оцінювально-аналітична (Г3) – здатність здійснювати оцінювання результатів 

навчання учнів, здатність аналізувати результати навчання учнів, здатність 

забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів; 

- інноваційна (Д1) – здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому 

процесі (Д1.1.); 

- здатність до навчання впродовж життя (Д2) – здатність визначати умови та 

ресурси професійного розвитку впродовж життя, взаємодіяти з іншими вчителями 

на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії, тощо); 

- рефлексивна (Д3) – здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної 

діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

Очікувані результати навчання охоплюють: 

Знання і 

розуміння 

- сучасних педагогічних технологій і ролі вчителя в умовах 

реформування освітнього простору України; 

- традиційних та інноваційних форматів роботи з математично 

обдарованими учнями; 

- основних механізмів компетентнісної парадигми навчання в її 

різновидах, пов’язаних з поглибленим (предпрофесійним) 

вивченням, викладанням на рівні стандарту, диференціації 



 
 

навчального процесу, реалізації наскрізних ліній; 

- трансформації математичних компетентностей учня та вчителя в 

контексті профільного (поглибленого) вивчення математики, 

підготовки до математичних олімпіад тощо; 

- способів реалізації інтеграційного підходу в контексті 

визначення змісту теоретичного та практичного вивчення 

математики. 

Розвинені 

вміння 

- навчально-методичного забезпечення компетентнісного 

уроку математики; 

- трансформації теоретичного та задачного матеріалу 

математичних інтелектуальних змагань, вміння розв’язувати деякі 

ключові типи завдань базового та підвищеного рівня складності (у 

тому числі й у форматі зовнішнього незалежного оцінювання), 

компетентнісні задачі з різних розділів математики. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- формування у вчителя позитивної «Я-концепції» як однієї з 

найважливіших характеристик вчителя — носія сучасних 

гнучких педагогічних технологій; 

- дитиноцентризм, «суб’єкт-суб’єктна» взаємодія вчителя та учня, 

цінність особистості та шляхів її творчого зростання; 

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток, 

емоційна стабільність, цілеспрямованість; 

- диференціація навчання математики, відданість ідеї щодо 

значущої участі в освітньому процесі учнів з підвищеними 

освітніми запитами; 

- просування демократичних цінностей; 

- рефлексія власних професійних практик. 

 

Структура навчальної програми курсів: навчально-тематичний план 

курсів підвищення кваліфікації складається з шістьох модулів: «Регіональна та 

державна політика в сфері освіти», «Соціально-комунікативна компетентність в 

професійній діяльності педагога», «Теоретико-методичне забезпечення роботи з 

математично обдарованими учнями», «Моделювання розвитку базових 

професійних компетентностей учителя математики», «Диференціація навчання 

математики в методичному контексті Нової Української Школи», «Професійний 

розвиток учителя математики на етапі реформування освіти». 

Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття, тренінги, консультації. 

 

 



 
 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«ГНУЧКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В ШКІЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ» 

(очна форма навчання в режимі on-line/off-line, без відриву від виробництва в 

режимі on-line – 30 годин)  
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Модуль 1 

(загальний) 

1.Регіональна та державна політика в сфері 

освіти 
5 1,5 3,5 

1.1. Освітня політика регіону в умовах державних 

реформ  
2 0,5 1,5 

1.2. Професійний розвиток педагога у вимірі 

нових освітніх реалій  
3 1 2 

Модуль 2 

(загальний) 

2. Соціально-комунікативна компетентність в 

професійній діяльності педагога 
5 1,5 3,5 

2.1.Соціальна компетентність для педагога 2 0,5 1,5 

2.2. Комунікативні потреби учасників освітнього 

процесу та шляхи їх реалізації 
3 1 2 

Модуль 3 

(фаховий) 

3. Теоретико-методичне забезпечення роботи з 

математично обдарованими учнями 
5 1,5 3,5 

3.1. Організаційно-методичні та дидактичні 

засади роботи з математично обдарованими 

учнями 
2 0,5 1,5 

3.2. Методика розв’язування олімпіадних задач 

комбінаторно-логічного змісту 
3 1 2 

Модуль 4 

(фаховий) 

4. Моделювання розвитку базових 

професійних компетентностей учителя 

математики 

5 1,5 3,5 

4.1. Сучасні методи доведення нерівностей. 2 0,5 1,5 

4.2. Використання властивостей функцій для 

розв’язування задач підвищеного рівня 

складності та задач математичних олімпіад 
3 1 2 

Модуль 5 

(фаховий) 

5. Диференціація навчання математики в 

методичному контексті Нової Української 

Школи 

5 1,5 3,5 

5.1. Технологія рівневої диференціації під час 

навчання математики 
2 0,5 1,5 



 
 

5.2. Методика навчання розв’язування задач 

підвищеного рівня складності на різні види руху 

та інших прийомів математичного моделювання 
3 1 2 

Модуль 6 

(фаховий) 

6. Професійний розвиток учителя математики 

на етапі реформування освіти 
5 1,5 3,5 

6.1. Зміна професійної ролі вчителя математики 2 0,5 1,5 

6.2. Навчально-методичне забезпечення 

компетентнісного уроку: академічна свобода 

вчителя 
3 1 2 

Разом годин за планом: 30 9 21 

 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти                                  О.І. Папач 

 


