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� Освіта: вища,Волинський

державний університет, 1997 
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� Посада: викладач математики

� Стаж роботи: 16 років

� Категорія: спеціаліст вищої

категорії

� Предмет, що викладає: 

математика

� Спеціальність по диплому: 

вчитель математики і фізики

� Курси підвищення кваліфікації: 

2010 рік



МійМій девіздевіз::
ГоловнеГоловне -- навчитинавчити дітейдітей

мислитимислити
ББ. . БрехтБрехт

Впіймавши метелика і сховавши його в

долонях, двоє учнів прийшли до свого

вчителя і запитали:" Учителю, живий
метелик чи мертвий?". А перед тим вони

домовились, що коли він

відповість" мертвий", то вони розкриють

долоні і він вилетить, а коли скаже

" живий" – непомітно

зімкнуть і він

загине...
Мудрий учитель відповів:
"Все в ваших руках"...
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Категорії ключових
компетентностей

ключові компетентності учнів

Вміння вчитись

Загальнокультурна
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Компетентності з ІКТ

Здоров’язберігальна



Нове треба створювати в поті
чола,,,,

а старе саме продовжує існувати

і твердо тримається на милицях
звички....

О....І....ГерценТРАДИЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

ОСОБИСТІСНО
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� 1.Організація мотивованого, 

самостійного,                    

практично орієнтованого

навчання.

� 2. Продуктивне навчання

забезпечує реальний зв’язок

освіти з життям, відкриває

перспективу молодим

людям за допомогою своїх
знань і вмінь знайти роботу

і досягти успіху в житті.

Проблемне

навчання

Професійне

спрямування

Проектне

навчання

ІКТ

Співпраця вчителя

і

учня

Особистісно-
орієнтований

підхід

Інтерактивне

навчання

Розвивальне

навчання

Продуктивне навчання

Колективний спосіб

навчання



Інтерактивні прийомирефлексія

«Випереджу
вальні

завдання»

“Гронуван
ня”

“Діаграми
Венна”

“Мозковий
штурм”

“Робота в
малих

групах”

“Куб”
“Асоціатив

ний

кущ”

“Дерево
рішень”

“Мікрофон”



Проведення уроків, 

позаурочних заходів із
використанням новітніх

технологій

Виступи на педчитаннях, 
засіданнях МК, обласних

секціях

РеалізаціяРеалізація науковонауково--

методичноїметодичної проблемипроблеми

Розробка дидактичного
матеріалу для уроків

математики

Розробка методичних
посібників



“Застосування тригонометрії”( 
використані індивідуальні
завдання, відеофільм, 
міжпредметні зв’язки“ );

“Відсоткові розрахунки”( ділова гра
для кухарів);

” Перпендикуляр і
похила”(розв’язання
завданьпрофесійного змісту
длястолярів, історичний матеріал
про Піфагора і його поради);

“ Паралельні прямі у просторі”( 
використовувала групову форму
роботи, задачі практичного змісту, 
індивідуальні повідомлення про
застосування паралельності при
моделюванні одягу);

“Піраміда і її елементи” ( урок з
елементами проектної технології)

“ Математичні

вечорниці” ( 

проведений у

формівечорниць з

використанням елементів

народознавства), 

“Інтелектуальне

кафе”

( розважальнийзахід для

кухарів), 

“Бій математиків” , 

“Найрозумніший“

( математичні конкурси

між різними групами

учнів)



� Обласні секції викладачів фізики і
математики «Використання інтерактивних
технологій на уроках математики»(2012р), 
“Задачі професійного спрямування на
уроках математики”( 2013р),”Формування
здоров’язберігальної компетентності
учнів”(  2010р )

� Педагогічні читання :”Інтерактивні
прийоми узагальнення знань “(2013рік), 

“Формування соціальної компетентності
учнів на уроках математики”

� Виступи на засіданнях методкомісії: 
«Причини неуспішності учнів» ,”Новітні
педагогічні технології” , “Технологія
продуктивного навчання”,”Зміст та
структура соціальної компетентності”

�Робота на конкурс “Творчі

сходинки педагогів

Волині”: “ Шляхи

формування ключових

компетентностей учнів на

уроках математики”.

� “Збірник задач

професійного

спрямуванняз

математики”.

� робота на конкурс

технічної творчості .



ставлю перед собою орієнтовні
виховні задачі:

� 1. Вивчення індивідуальних особливостей, 
інтересів та потреб учнів. Сприяння створенню
згуртованого колективу.

� 2. Допомога учням у пізнанні власного
характеру, у подоланні негативних та
вихованні позитивних рис характеру.

� 3. Розвиток навчально-пізнавальних
здібностей і потреб учнів; залучення до
скарбів української та світової культури.

� 4. Виховування демократичної культури
поведінки, поваги до інших, толерантності, 
здатності відстоювати власну думку, не
піддаватися чужому впливу.

� 5. Сприяння вихованню здорового способу
життя; запобіганню шкідливих звичок.

� 6. Надання кожному учневі можливості брати
участь у суспільно-корисних справах, 
позаурочних заходах.

� відкриті виховні години на теми”Чуєш, мамо…”, “Козацькі

забави”, “Відкрий для себе Україну”, “Пияцтво – шлях у

прірву”

� організовувала зустрічі з ветераном Великої Вітчизняної

війни, лікарями, пожежниками.

� організовувала екскурсії в краєзнавчий музей, 

Зимненський монастир,відпочинок на озері Згорани, 

участь груп у туристичних походах;

� допомагала учням у підготовці до Свята осені, 

Новорічного свята, Дня студента та ін.



Результати підсумкової атестації з

математки учнів II курсу.



Учні , які здають ЗНОПідвищення мотивації

до навчання

Активізація

навчальної

діяльності

Здійснення

компетентного підходу

до оцінювання досягнень

учнів

Оволодіння учнями

ключовими і

предметними

компетентностями

Сформованість науково-

дослідницьких навичок

Випускники, які стали

гідними людьми



�Учитель, будь сонцем, що

випромінює людське тепло, і будь

благодатним ґрунтом для

розвитку людських почуттів; сій

знання не лише в пам’яті й

свідомості твоїх учнів, а передусім

у їхніх душах і серцях. 
Ш . Амонашвілі


