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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ДОЛАЄМО СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ЖИТТЯМ І ШКОЛОЮ, 

ЗАЛУЧАЮЧИ МАТЕМАТИЧНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 
 
Найменування освітньої опції: Долаємо суперечності між життям і школою, залучаючи 

математичну компетентність. 
 
Напрям: розвиток професійних компетентностей (фахових методик, технологій тощо); 

використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи 
електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток критичного мислення 
здобувачів освіти; проєктні технології навчання математики. 

 
Мета: надання допомоги педагогічним працівникам в набутті навичок цифрової грамотності, в 

опануванні методик STEM-освіти та розширення можливостей для інноваційної, більш гнучкої форми 
навчання; ознайомлення з компетентнісним потенціалом математичної освітньої галузі.  

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ ШКОЛА». 

 
Розробниця програми:  
Юлія Гвоздецька, розробниця уроків та методистка в математичній галузі 

Всеукраїнської школи онлайн (в рамках співробітництва з МОН України та ГС 
«Освіторія»); вчителька математики та кураторка освітніх проєктів КЗ 
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» ХОР; авторка статей з 
впровадження дистанційного навчання; адміністраторка та модераторка 
телеграм каналу «Можливості для учнів» (@capabilitiesO). За версією Global 
Teacher Prize Ukraine 2021 увійшла до ТОП-50 найкращих вчителів України. 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні 

майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або 
змішаного навчання. 



 

 

Цільова аудиторія: працівники сфери освіти. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 60 годин 

(або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого вивчення матеріалу, а також 
проведення більшої кількості практичних занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 15 годин – очно; 15 годин – самостійна робота.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2. 
 
Зміст:  
Математика як предмет природничого циклу призначена формувати світогляд i компетентностей, 

яких потребує сучасне життя. Сучасна математика має бути важливим джерелом знань про 
навколишній світ, основою науково-технічного прогресу, економічного зростання i разом з тим – 
одним з найважливіших  компонентів людської культури (духовної та моральної). Цим визначається 
освітнє та виховне значення математики як обов'язкового навчального предмета. 

 
Пропонуємо в рамках курсу наступні модулі: 
- Сучасні   підходи  до викладання  математики згідно  з  вимогами 

нового  Державного   стандарту. 
- Чи можливий STEM без «М»? 
- Проєктна діяльність у старшій школі. 
 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться: 
Фахові: 
- предметно-методична компетентність; 
- психологічна компетентність; 
- емоційно-етична компетентність; 
- інформаційно-цифрова компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- проєктувальна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя; 
- рефлексивна компетентність. 
 
Загальні: 
- підприємницька компетентність; 



 

 

- здатність до творчого самовираження; 
- індивідуальний підхід до дітей; 
- мотивація для подальшого саморозвитку учасників й учасниць курсу. 
 
Очікувані результати навчання: систематизація отриманих знань, навичок і розумінь щодо 

цифрової грамотності та методик STEM-освіти; методична підтримка у розвитку загальних і 
професійних компетентностей; підвищення рівня цифрової грамотності, опанування проєктного 
підходу у викладанні; ознайомлення з нормативно-правовими документами. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, додаткові 

глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається персональний 

сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером (засвідчений підписами 
керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). 
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-
сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація трансферу, 

забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: https://bit.ly/mathinnus. 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська 
школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/mathinnus

