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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Годована Галина - викладач математики Малого
каразінського університету ХНУ ім. В.М. Каразіна.
Назва: Граємося в математику: ідеї та поради для роботи з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку
Мета: Поділитись досвідом викладання цікавої математики для молодших школярів та
дошкільнят.
Зміст:

«Моя дочка – гуманітарій, вона не розуміє склад числа у межах десяти… ». А цукерки1.
рахувати зуміє?!
Геометрія – це напрочуд цікаво! Перетворення звичайного квадратика.2.
Знову геометрія: живі звірятка.3.
Готуємось до Нового року весь грудень.4.
Солодка математиматика під час зимових свят.5.
У моїх іграшках – порядок! Гра «Хто зайвий».6.
Всесвітній День космонавтики – свято людського розуму. Збираємось у політ. 7.
Тренувати увагу будемо постійно: складаємо марсіанських звіряток наввипередки з8.
батьками.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Предметне навчання, НУШ, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, математична, емоційно-етична
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, вчителі початкової школи,



педагоги-організатори, вчителі математики, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в
інклюзивному класі, керівники гуртків, вихователі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару розглянуть дієві прийоми мотивації дошкільнят і
молодших школярів до вивчення математики, отримають поради щодо використання різних
прийомів і вправ, а також навчаться створювати корисні методичні матеріали для роботи з
дітьми.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

