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Чернівецьке педагогічне училище, 

1982 рік



Курси, самоосвіта





Нагороди





МЕТОДИЧНА
СКРИНЬКА

Розвиток  ключових 

компетентностей на 

уроках  математики



індивідуальний       систематичність,              різноманіття
характер             регулярність                         форм, методів

науковість             наочність                               доступність

усебічність           об’єктивність                     диференційований
підхід

гласність             єдність вимог                       наступність,

«Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Якщо я чую, бачу, обговорюю, й роблю, - Я 
здобуваю знання і навички.

Якщо я передаю знання і досвід іншим,
Я стаю майстром.»

http://smajliki.ru/smilie-500553831.html
http://smajliki.ru/smilie-500553831.html


Математична компетентність - уміння бачити й

застосовувати математику в реальному житті,

розуміти зміст і метод математичного

моделювання, вміння будувати математичну

модель, досліджувати її методами математики,

інтерпретувати здобуті результати, обчислювати

похибки обчислень.

СКЛАДОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ

1. Обчислювальна

2. Інформаційно-графічна

3. Логічна

4. Геометрична



СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ
Передбачає розвиток вміння усно і письмово висловлювати й 

тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди.
Усвідомлення ролі ефективного спілкування.



Розвиток обчислювальних навичок учнів (виконання 

завдань за текстом друкованих зошитів)



Інформаційно-цифрова компетентність
Передбачає впевнене, а   водночас критичне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій.



Робота в групах



УЧНІ З ІНТЕРЕСОМ СПРИЙМАЮТЬ ЗАВДАННЯ, ЗАПРОПОНОВАНІ 

НА МУЛЬТИМЕДІЙНІЙ ДОШЦІ



Інформаційно-графічна – утворює готовність 
застосовувати уміння і навички, способи діяльності 

пов’язані з графічною інформацією.



ЕКОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ І ЗДОРОВЕ 
ЖИТТЯ

• формується усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і 
здоров я дитини, здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу 

життя
(використання природничого матеріалу 
під час проведення уроків математики, 

проведення фізкультхвилинок, 
хвилинок релаксації.





• Основні компетентності у 
природничих науках

Уміння застосовувати науковий метод, уміння спостерігати, 

аналізувати, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 

результати.



Компетентність навчатися впродовж життя



Проведення екскурсій
з метою розвитку вміння спостерігати, практично 

застосовувати отриману інформацію



Ми переможці різних конкурсів, 
зокрема в “Кенгуру”



Ми активні в позакласній діяльності!



Дякую за увагу


