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№ 

п/п 

 

Тема 

Форма 

проведення 

Кількість  

годин 

Категорії слухачів, 

для яких призначена 
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тема 

1.  Інтегрований підхід до організації 

навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів у процесі формування 

математичної компетентності  

Практичне 

заняття 

 

2 

 

учителі початкових 

класів, вихователі 

груп продовженого 

дня 

2.  Методичні підходи до організації роботи з 

обдарованими дітьми за  науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» 

Практичне 

заняття 

2 слухачі 

авторських курсів 

3.  Формування логічної компетентності 

молодшого школяра у процесі реалізації 

завдань змістової лінії «Сюжетні задачі» 

Практичне 

заняття 

2 слухачі 

авторських курсів, 

учителі початкових 

класів 

4.  Інноваційні методики формування 

обчислювальної компетентності молодших 

щколярів 

Практичне 

заняття 

2 слухачі 

авторських курсів, 

учителі початкових 

класів 

5.  Формування геометричної компетент-ності 

учнів молодшого шкільного віку 

Практичне 

заняття 

2 слухачі 

авторських курсів 

6.  Організація пізнавальної діяльності дітей 

старшого дошкільного віку та молодших 

школярів за Всеукраїнським науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» 

Практичне 

заняття 

 

2 

 

учителі початкових 

класів, вихователі 

ДНЗ 

7.  Раціональні способи організації 

самопідготовки з математики на групі 

продовженого дня   

Практичне 

заняття 

 

2 

 

вихователі груп 

продовженого дня 

 

 


