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ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

Учень - це не посудина, 

яку треба наповнити, 

це - факел, який треба 

запалити.



ЖИТТЄВЕ КРЕДО

Дивися в далечінь –

побачиш далечінь; 

дивися в небо –

побачиш небо; 

подивившись у маленьке 

дзеркальце, 

побачиш тільки себе.

Козьма Прутков



НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА

ТЕМА:

Активізація навчально-пізнавальної

активності учнів через створення

середовища для самореалізації та

всебічного розвитку особистості

учня на уроках математики.



НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ

ТРИ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 засвоєння нових знань,

 закріплення нового матеріалу, 

 формування в учнів навичок використання 

здобутих знань.

Беручи до уваги, що діяльнісний підхід має 

такі структурні елементи: мета-мотив-засоби-

результат будую урок так, щоб навчальна робота 

не тільки забезпечувала результат, а й 

позитивно впливала на почуття, думки учнів, 

збагачувала їх життєвий досвід. 



НАЙКРАЩІЙ РЕЗУЛЬТАТ У НАВЧАННІ

ДОСЯГАЄТЬСЯ, КОЛИ ВИКОНУЮТЬСЯ ТАКІ

УМОВИ:

 формування активного відношення до 

навчання у учня;

 подача навчального матеріалу у певній 

логічній послідовності;

 демонстрація і закріплення при виконанні 

справ різних прийомів розумової і практичної 

діяльності;

 використання знань на практиці.



ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ВИКОРИСТОВУЮ

РІЗНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ:

 індивідуальні (учням пропонуються картки з 

індивідуальними завданнями, які носять 

диференційований характер);

 групові. Частіше – це робота в малих групах 

(по 4 учня) та парна робота;

 інтерактивні прийоми "незакінчені речення", 

"зміни позицію" "акваріум“;

 евристичні бесіди;

 методи проблемного навчання;

 різні види самостійних робіт;

 творчі домашні роботи.



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики:

 2008-2010н.р. – Гуменюк Михайло

 2009-2010н.р. – Гуменюк Михайло

 2010-2011 н.р. – Лесько Валентин, Гуменюк 
Михайло

 2013-2014н.р. – Маліванчук Софія

Друкована робота:

 стаття “Акмеологічні підходи до реалізації 
виховної мети на уроках математики” в 
науково-методичному журналі “Математика в 
школах України” № 7-8 березень 2014р.



ПОДЯКИ ТА ГРАМОТИ


