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ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ 
 

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) 

 

1 
Найменування 

програми 
Досвід роботи вчителів фізико-математичного 

профілю 

 

Цільова аудиторія вчителі фізики, математики, інформатики, а 

також всі ті, хто цікавиться питаннями 

вкладання предметів фізико-математичного 

профілю 

2 Мета програми 

удосконалити вже наявні та формувати нові 

актуальні компетентності вчителів фізики, 

математики та інформатики 

3 Напрям програми 
підвищення рівня професійної компетентності 

вчителя 

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум».  

Автор програми – Журба К.С., вчитель 

математики КНТМЛ № 16 

5 Зміст програми 

- Досвід роботи вчителів фізико-математичного 

профілю 

- Перспективність досліджень у напрямку 

фізико-математичного профілю 

- Особливості викладання предметів фізико-

математичного профілю в системі НУШ 

- Інформаційна компетентність в роботі вчителя 

математики і фізики 

6 Обсяг програми 
5 годин / 0,1 кредиту ЄКТС (у якості доповідача) 

/ 0,05 кредиту ЄКТС (у якості слухача ) 

7 Форма участі Заочна  



 

 

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

9 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться 

/ набуватимуться 

- Здатність до прийняття ефективних рішень у 

професійній діяльності та відповідального 

ставлення до обов’язків, мотивування людей 

до досягнення спільної мети  

- здатність до генерування нових ідей, 

виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості;  

- здатність формувати та розвивати в учнів 

фахові компетентності та уміння; 

- здатність ефективно використовувати наявні 

та створювати нові електронні освітні 

ресурси; 

- Здатність здійснювати профілактично-

просвітницьку роботу з учнями та іншими 

учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності; 

- здатність до суб’єкт-суб’єктно (рівноправної 

та особистісно зорієнтованої) взаємодії з 

учнями в освітньому процесі 

10 
Строки виконання 

програми 

Відповідно до графіку, що розміщено на 

офіційному сайті https://genezum.org/  

11 
Документ, що 

видається учасникам 

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-

практичної конференції / Збірник матеріалів 

конференції  

12 

Забезпечення 

розміщення на веб-

сайті 

https://genezum.org/ 

 

https://genezum.org/
https://genezum.org/

