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Проблема над якою працюю: 
«Розвиток життєвих 

компетентностей  

на уроках  

математики»   



Учитись важко, а учить ще важче.  

Але не мусиш зупинятись ти.  

Як учням віддаєш усе найкраще,  

то й сам сягнеш нової висоти! 

Віддай людині крихітку себе. 

За це душа поповнюється світлом  









Мої 

нагороди 





. 



Переможці конкурсу «Кенгуру» 



Життєва компетенція   
–це здатність людини 
розв’язувати життєві 

проблеми 

 
Суть досвіду: 
 «З усіх наук, що людина повинна знати, 
найголовніша – наука про те, як жити» 



Життєва 
компетентність 

комунікативна 

соціальна 
Саморозвитку 

та самоосвіти 

інформаційна 

полікультурна 

продуктивної 

творчої діяльності 



Комунікативна компетентність 

Способи формування: 

- при проведенні нестандартних уроків, 

уроків-змагань; 

- при рецензуванні та доповненні відповідей 

учнів;  

- при роботі в групах, парах;  

- при висловлюванні власної думки; 

- при застосуванні взаємоопитування та 

взаємоперевірки з можливим подальшим 

коментуванням. 
 



Соціальна компетентність 

Способи формування: 
-  - при розв’язанні задач різними способами; 

 - при наданні учням можливості проявити 

ініціативу; 

- при проведенні самооцінки та 

взаємооцінки;  

- при розв’язуванні завдань різного рівня; 

при виконанні індивідуальних творчих 

завдань;  

- при залученні учнів до роботи в групах з 

урахуванням індивідуальних можливостей 

школярів.  
 



Інформаційна компетентність 

Способи формування: 

-  

- при підготовці повідомлень, пошуку 

інформації; 

- під час випуску шкільних математичних 

газет; 

- при складанні схем, таблиць, опорних 

конспектів. 

 
 



Полікультурна компетентність 

Способи формування: 

- при розв’язуванні задач екологічного, 
історико-культурного змісту; 
- при використанні на уроках історичних 
фактів; 
- при проведенні інтегрованих уроків. 

 



Компетентність саморозвитку та самоосвіти 

Способи формування: 

- при виконанні домашніх, самостійних, 

контрольних робіт; 

- при пошуку повідомлень; 

- при виконанні учнями 

випереджувальних завдань. 
 



Компетентність продуктивної творчої 
діяльності 

Способи формування: 

- при створенні на уроках проблемних 

ситуацій на основі сучасного життя; 

- при розв’язуванні задач підвищеної 

складності; 

- при розв’язуванні прикладів та задач 

різними способами; 

- при складанні та розв’язуванні учнями 

задач, кросвордів, тестів. 
 



Різнорівневі завдання 













Вебінари  





Участник  методичного квесту «Науково-методичний супровід 

професійного розвитку педагога Нової української школи», який 

проводився в контексті Регіонального методичного нетворкінгу «Ефективні 

психолого-педагогічні технології: практичний аспект». 



“…Покажи мені – і я 

запам’ятаю. Дай мені діяти 

самому – і я навчуся” 
 

                                                 Китайська мудрість 

P.S. 


