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Тема, над якою працює вчитель 

Формування позитивної мотивації 
навчальної діяльності шляхом 
впровадження сучасних методик навчання 

Бажання є ключем до мотивації, 
проте рішучість та відданість 
неухильному прагненню до своєї мети –
прагненню до досконалості,

ось що дозволить вам досягти успіху.
Маріо Андретті



За допомогою наступних прийомів та методів 
навчання можна сприяти формуванню 
позитивних мотивів в учнів:
▪ створення проблемної ситуації;
▪застосування методу доцільних задач і задач з 
практичним змістом;

▪створення ситуації 
успіху, зацікавленості, 
захоплення;
▪використання 
історичного матеріалу, 
досягнень вітчизняної 
науки;



За допомогою наступних прийомів та методів 
навчання можна сприяти формуванню 
позитивних мотивів в учнів:

▪ використання методу аналізу  життєвих 
ситуацій;

▪ організація пізнавальних ігор (ділових, 
рольових та інших);

▪ організація дослідження, експерименту;

▪ застосування аналогій, порівняння, 

протиставлення;

▪ використання математичних софізмів, 

парадоксів, завдань із прихованою помилкою.



Прийом «Корзина ідей» 
Прийом «Складання кластера (гронування)»
Прийом «Дерево прогнозів»
Прийом «Позначки на полях»
Прийом «Діаграма Вена»

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ:



ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДИЧНИХ 
ПРИЙОМІВ:



Самоосвіта вчителя за атестаційний період



Результативність роботи
 впродовж 12 років очолювала  

шкільне методичне об’єднання     
(до 2018 р.)

 2018р. – виступ на серпневій 
конференції вчителів математики 
щодо впровадження науково-
педагогічного проекту «Інтелект 
України» в середній школі

• з 2019р. веде школу 
технологічної 
майстерності вчителів 
математики міста та 
області, які працюють за 
НПП «Інтелект України”



 Досвід  роботи 
вчителя  узагальнено  
у роботі 
«Формування 
позитивної мотивації 
навчальної діяльності 
шляхом 
впровадження 
сучасних методик 
навчання»

Результативність роботи
• 01-02 березня 2019р. була учасником круглого столу 

щодо інтеграції предметів за проектом НПП 
«Інтелект України» у м. Київ та почала працювати у 
творчій групі вчителів - предметників щодо 
укладання друкованих зошитів в НПП «Інтелект 
України»



Результативність роботи з обдарованими учнями
Досягнення моїх учнів у Всеукраїнській олімпіаді 
з математики на І-ІІІ етапах:
підготовка призерів ІІ етапу олімпіади 

«Крок» : 

2017р. – Конончук А., 5-А (ІІмісце), 

2018р. – Лесняк З., 5-А   (І місце),

Нагуляк А., 5-А (ІІ місце), 

Вайпан А., 5-А ( ІІІ місце), 

2019р.- Семенюк С., 5-А (ІІ місце);



підготовка призерів ІІ та ІІІ 
етапів Всеукраїнської 
олімпіади з математики :

 Семенюк В.: 2015р.- ІІ місце на 
ІІ етапі, 2016р. - ІІІ місце на ІІ 
етапі , 2017р. – ІІ місце на ІІ 
етапі ; 

 Пестерніков В.: 2015р. – ІІ місце 
на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ 
етапі, 2016р. – І місце на ІІ етапі 
та ІІ місце на ІІІ етапі, 2017р.- І 
місце на ІІ етапі та ІІІ місце на 
ІІІ етапі; 

 Конончук А., 6-А : 2017 р. - ІІ 
місце на ІІ етапі ; 

 Чекан Є., 7-А : 2018р. – ІІІ місце 
на ІІ етапі.



Нагороди



Позакласні заходи



Навчайтесь,  пізнавайте,
думайте, шукайте,
знаходьте,  даруйте,
отримуйте,  радійте,

живіть!


