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Життєве  кредо:   

ми не маємо бути

ідеальними,

але маємо цього

прагнути…



Педагогічне кредо:

«Сформуй в дитини бажання 
навчатися. 

Прагни до того, щоб тебе 
розуміли і поважали. 

Пам’ятай,  лише людина з 
добрим серцем 

може стати справжнім 
вчителем.»



Основні педагогічні правила:
дитині, як і дорослому потрібна свобода 
думок;
розвивай в учня допитливість, творчу 
фантазію;
допомагай знайти істину в ході дискусії;
підтримай і допоможи тому, хто цього 
потребує;
умій зацікавити;
переймай цікаве з досвіду інших;
люби дітей і вони віддячать тобі тим же.



«Використання інноваційних 
технологій на уроках 

математики».





1. Підготовка школярів до життя, праці й творчої діяльності 

закладається в загальноосвітній школі. Тому навчальний процес 

потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної 

творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє 

успішне застосування на практиці. Педагогічна наука й шкільна 

практика скеровують свої зусилля на пошуки шляхів удосконалення 

освіти.

2. Зміст освіти останнім часом переорієнтовується на заняття, що 

мають виховувати загальнолюдські цінності, орієнтують учня на 

звернення до навколишнього світу й до себе, на дбайливе ставлення 

до всього, що його оточує, на творчий пошук, саморозвиток, вміння 

шукати й знаходити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. 

Звичайно, міцні знання необхідні, але важливо, щоб ці знання не 

стали самоціллю, а перетворювалися на засіб розвитку особистості, 

створили передумови до вдосконалення здібностей.

3. Одним із пріоритетних векторів розвитку освіти, згідно національної 

доктрини, є впровадження інновацій, інформаційних технологій до 

навчально-виховного процесу новітніх технологій навчання.





ВИКОРИСТОВУЮ

Структурні 
компоненти:
•ігровий задум;
•правила;
•ігрові дії;
•пізнавальний зміст 
або дидактичне 
завдання;
•обладнання;
•результат.

Структурні компоненти:
•мотивація;
•оголошення, 
представлення теми й 
очікуваних результатів;
•надання необхідної 
інформації для розв’язання 
завдань;
•інтерактивна вправа-
центральна частина 
заняття;
•підбиття підсумків, 
оцінювання результатів 
уроку.

Використовується:
•як об’єкт вивчення;
•як засіб навчання;
•як складова система 
•управління народною
• освітою;
•як елемент методики
• наукових досліджень;
•для збирання,
• створення, організації,
• зберігання, обробки,
• передачі, 
представлення
• та використання 
інформації.



Для 
дитини

• Особистісний 
розвиток

• самоствердження

• успішна соціалізація

Для 
вчителя

• Професійне зростання

• визнання

• самореалізація

Для 
школи

• Оптимальне, 
комфортне освітнє 
середовище

• якість роботи

• позитивний імідж

Інноваційні освітні 
проекти 

забезпечують



“Створи сам”

“Мозковий штурм”

“Навчаючи – учусь”

“Мікрофон”

“Карусель”

“Два-чотири-разом”



знайти 

відповідність

математичний

диктант 

“хрестики-нулики”
бліц-тест

математична 

естафета



Допомога 

консультантів

Перевірка 

вчителем

Самоперевірка

Взаємоперевірка

Розшифрування 

слів



Шкільних та 
районних 

олімпіадах

Міжнародний 

математичний 

конкурс 

“Кенгуру”

Участь у 
конкурсах



Умови досягнення власного 

успіху та успіху вихованців:

йти в ногу з часом;

навчатися упродовж усього 

життя;

включатися в інноваційні 

проекти, враховуючи при цьому 

наявність базової основи для їх 

впровадження;

бути небайдужим до усього, що 

відбувається навколо, тощо. 



























Сприяти вивчення учнями свого предмету потрібно не для того, щоб вони стали

математиками,фізиками,хіміками чи … а для того, щоб вони навчилися думати, 

знаходити компроміси, аналізувати, систематизувати, узагальнювати, вміли 

відстоювати свої принципи. Математика вчить критично ставитися до будь-яких 

аргументів. Зрозуміло, що на уроках математики мають даватися глибокі й міцні 

знання, але важливо, щоб математика допомагала формувати уявлення про роль

людини в світі та роль даної науки в освоєнні світу людиною.

Юнацтво повинно отримувати освіту не ту, що дається, а істинну; не поверхневу, а

ґрунтовну, тобто – щоб розумна істота – людина привчилася керуватися не чужим 

розумом, а своїм власним, не тільки вичитувати з книжок та розуміти чужі думки… 

але й розвивати у собі здібність проникати у корінь речей і виробляти істинне їх 

розуміння та використання. Людина повинна прагнути не знати якомога більше, а 

знати, які знання їй потрібні та вміти їх застосовувати. Дитинство – не період 

підготування до майбутнього життя, а повноцінне життя. Отже освіта має базувати

не лише на знаннях, які коли-небудь у майбутньому знадобляться дитині, але й на 

тому, що вкрай необхідне сьогодні – на проблемах її реального життя. (Джон Д’юі)



Доцільно на уроках використовувати інноваційні технології разом із 

традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів. Проте слід 

пам’ятати, що хоча педагогічні технології й вимагають високої активності 

вчителя й учня, враховують психологічні й особисті риси всіх учнів, вносять 

індивідуальні корективи в навчальний процес, сприяють прояву та 

зростанню самостійності учнів, все ж таки вони не 

забезпечують усім учням однаково високого результату розвитку й 

навченості.

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь 

учительської справи… вічно 

винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс 

сучасного вчителя. (М. А. Рибникова)



Дякую за 
увагу!


