
Вчитель математики,

стаж роботи: 22 роки,

вища категорія,

голова МО вчителів 
математики.

Проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

при РОІППО:

21.10. – 01.11.2013 року



Тема, над якою працює вчитель
Розвиток критичного мислення учнів у процесі  
навчання математики для самореалізації та 
всебічного розвитку особистості.

МЕТА :
розвиток розумових навичок учнів, необхідних не тільки 
в навчанні, але і в повсякденному житті: 
- уміння приймати зважені рішення,
- працювати з інформацією,
- всебічно аналізувати явища і проблеми,
- уміння оцінювати свої ідеї з позиції іншого.



- Вміння не лише оволодіти інформацією, але і критично її 
оцінити, осмислити, застосувати.

ОЗНАКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ:

- Самостійне мислення: кожен формулює свої ідеї, оцінки 
незалежно від інших.

- Мислення, для якого інформація – вихідний, а не 
кінцевий пункт критичного мислення. 
- Критичне мислення вимагає чіткої постановки 
проблеми, переконливої  аргументації.
- Критичне мислення –
соціальне мислення.

(Девід Клустер, профессор, завідувач 
кафедри англійської мови в Хоуп-
коледжі, м. Холланд, штат 
Мічиган, США )



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:



Рівень навченості
Працюю у класах з поглибленим і профільним вивченням
математики, у класах гуманітарного напрямку та у 
загальноосвітніх класах.

2010-2011 рр.
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Рівень навченості за І семестр 2013-2014 н.р.

Вчитель: Ніколайчук О.І.
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Результативність роботи
 2009-2010 н.р.

 фрагмент уроку у 6 - Б класі для курсів РОІППО з теми 

«Вивчення модуля в шкільній програмі»;

 лауреат ярмарки педінновацій збірка конспектів уроків

вчителів математики «Використання інноваційних

технологій на уроках математики».

 2010-2011 н.р.

 виступ- звіт МО на педраді «Про стан викладання                                                                                      

математики»;

 урок для членів МО у 10-в класі «Розміщення прямої і 

площини в просторі. Паралельність прямої і площини.»

 2011 – 2012 н.р.

 організація проведення курсів РОІППО вчителів 

математики, ознайомлення з роботою МО.



 2013 – 2014 н.р.
 виступ на засіданні обласної школи молодого 

вчителя математики з питання впровадження 
інноваційних форм роботи учителями математики 
МО НВК №12; 

 представлені фрагменти уроків «Активні форми 
роботи учнів на уроках математики»; 

 сценарій позакласного заходу «Останній 
герой», що ввійшов до збірки про роботу з 
обдарованими дітьми в НВК №12, лауреат 
ярмарки педінновацій.

Результативність роботи
 2012 – 2013 н.р.

 виступ на міській конференції вчителів математики та 

вчителів  початкової школи «Наступність у викладанні 

математики у пропедевтичних класах»;

 урок-подорож у рамках мосту між вчителями початкової 

та середньої ланки та для курсів РОІППО у 5-а класі з 

теми «Множення десяткових дробів».



Результативність роботи з обдарованими учнями
Досягнення моїх учнів у Всеукраїнській олімпіаді 
з математики на І-ІІІ етапах:
 2009 – 2010 н.р. І етап ІІІ місце – Михайловська Анна; 

ІІ етап олімпіади «Крок» І місце – Ніколайчук Іра;

 2010 – 2011 н.р. ІІ етап олімпіади «Крок» 

І місце – Семенюк Влад, 

ІІІ місце – Пестерніков

Влад;

2011 – 2012 н.р.

ІІ етап ІІІ місце –

Семенюк Влад, 

ІІІ етап ІІ місце –

Ніколайчук Іра;



 2012 – 2013 н.р. ІІ етап І місце – Семенюк Влад,

ІІІ місце – Пестерніков Влад, Друзюк Олег;

ІІІ етап І місце – Семенюк Влад, ІІІ місце –

Ніколайчук Іра; ІІ етап олімпіада «Крок» ІІ місце –

Савінський Тарас, ІІІ місце – Маліванчук Софія;

 2013 – 2014 н.р. ІІ етап І місце – Семенюк 

Влад, Пестерніков Влад; ІІІ етап І місце – Пестерніков

Влад, ІІ місце – Семенюк Влад.



Нагороди



Позакласні заходи



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

живіть!


