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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 Берлін Ольга - вчитель математики вищої категорії КЗ
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»,
сертифікований апробатор посібників із математики, екзаменатор перевірки відкритої фоми
сертифікаційних робіт ЗНО.
Назва: Підготовка учнів, які вивчають математику на рівні стандарту, до державної
підсумкової атестації
Мета: Надати рекомендації щодо комплексної та системної підготовки учнів до державної
підсумкової атестації з математики на рівні стандарту.
Зміст:

«Підраховуємо бали»: аналіз сертифікаційної роботи «Математика (завдання рівня1.
стандарту)».
«Готуємо платформу»: календарно-тематичне планування з математики (11 клас,2.
рівень стандарту).
«Опановуємо ресурси»: огляд посібників для підготовки до проходження ДПА.3.
«Створюємо баланс»: ключові аспекти комплексної підготовки до ДПА.4.
«Трішки психології»: вправи для зняття стресу та емоційної напруги.5.

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: Наскрізні навички, Предметне навчання, Інтегроване навчання
Сформовані компетентності: професійні, математична, навчання впродовж життя
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: керівники закладів освіти, вчителі математики,
керівники гуртків, заступники директора



Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про рекомендації щодо комплексної
підготовки до успішного проходження ДПА з математики, отримають корисні поради, які в
цьому можуть допомогти, а також розглянуть рекомендації щодо системної підготовки до
тестування протягом навчального року. 

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

