План
проведення вебінару
для керівників МО та вчителів математики
закладів освіти Дніпропетровської області
Дата проведення: 22 серпня 2018 року
Час проведення: 13.00-15.00
Місце проведення: КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР, ауд.410
Тема: Головні тенденції розвитку системи математичної освіти в сучасних
умовах
Мета: ознайомлення з методологічними основами і нормативно-правовим
забезпеченням процесу навчання математики та визначення основних задач
діяльності вчителя в умовах реформування національної системи освіти.
Керівник: Добрянська Олена Миколаївна, завідувач навчально-методичною
лабораторією природничо-математичних дисциплін
Час
13.00-13.05
13.05-13.15

13.15-13.35

13.35-14.00

14.00-14.20

14.20-14.30

Тема виступу

ПІ Б доповідача, посада

Вступне
слово. Добрянська О.М., завідувач НМЛ
Ознайомлення з планом природничо-математичних
проведення вебінару
дисциплін
Концептуальні
засади Ватковська М.Г., проректор з
розвитку
освіти
на науково-педагогічної
роботи,
сучасному етапі
кандидат
філософських
наук,
професор кафедри філософії
Нормативно-правове
Добрянська О.М., завідувач НМЛ
забезпечення
викладання природничо-математичних
математики
в
середніх дисциплін
закладах освіти на 2018-2019
навчальний рік
Змістова
характеристика Кірман В.К., кандидат педагогічних
математичних випробувань наук, доцент кафедри природничота сучасні вимоги підготовки математичної освіти
до них учнів.
Основні напрямки діяльності Харлаш Л.М., кандидат
КЗВО «Дніпровська академія філософських наук, доцент кафедри
неперервної освіти» ДОР природничо-математичної освіти
щодо підвищення фахової
майстерності
вчителів
математики
Відповіді на питання.
Добрянська О.М., завідувач НМЛ
Підведення підсумків
природничо-математичних
вебінару.
дисциплін

Рекомендації обласної серпневої наради керівників районних (міських)
методичних об’єднань учителів математики
1.

2.
3.
4.
5.

Опрацювати зміни, нововведення, оновлення у програмах математики для 10-11
класів, які будуть чинними з 1 вересня 2018 року, а також методичні
рекомендації МОН України.
Активізувати реалізацію наскрізних ліній та ключових компетентностей при
викладанні математики.
Враховувати вимоги та програми Зовнішнього незалежного оцінювання у
навчальному процесі.
Організувати діяльність з підготовки учнів до інтелектуальних математичних
змагань.
Здійснювати заходи щодо реалізації траєкторії самоосвіти вчителя, враховуючи
пропозиції комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

Рекомендовані джерела:
1.
2.

3.

4.
5.

Офіційний портал Верховної Ради України. Закон України «Про освіту». Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
«Концепція розвитку громадянської освіти в Україні» (проект). Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennyakoncepciyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
Сайт Міністерства освіти і науки України. Навчальні програми для 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-10-11-klasiv
Сайт українського центру оцінювання якості освіти. Режим доступу:
http://testportal.gov.ua/mathem/
Сайт комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної
освіти» Дніпропетровської обласної ради. Режим доступу: http://dano.dp.ua/uk/

