
 

Інна Костянтинівна Джурюк 

Педагогічний стаж – 15 років, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, учасник конкурсу 

фахової майстерності «Вчитель року – 2021» 

Педагогічна ідея 

Педагогічне кредо: "Щоб  мати право 

вчити інших, потрібно постійно вчитися 

самому". 

Над темою «Використання сучасних 

технологій навчання та міжпредметних 

зв’язків на уроках математики, як спосіб 

формування компетентностей учнів» працюю 

третій рік. 

Актуальність досвіду. У наш 

час відбувається глобальна інформатизація суспільства, в тому числі й освіти. 

Головним завданням школи має стати підготовка дітей до життя в 

інформаційному суспільстві, формування вміння користуватися інформацією в 

будь-якому вигляді. Міжпредметні зв’язки – один із 

найважливіших шляхів реалізації цього завдання, 

адже формування міжпредметної компетентності є 

запорукою готовності випускника школи до успішної діяльності в різних 

сферах інформаційного суспільства. 

Формування компетентностей учнів зумовлене не 

тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й 

упровадженням інноваційних методів та технологій навчання. 

Якісна освіта забезпечує засвоєння знань та формування умінь, що для 

випускника школи стануть підґрунтям у його подальшому житті. Продуктом 

школи є людина, особистість. Тож навчати її треба так, щоб учень відчув, що 

знання та вміння є для нього життєвою необхідністю. Навчальна діяльність у 

кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь і 

навичок, а сформувати її компетенції, визначити шлях до самовдосконалення. У 

світлі сучасних завдань усебічно, гармонійно розвиненої особистості школяра 

проблема міжпредметних зв’язків набуває важливого значення. 

Актуальність даної проблеми зумовлена розвитком науки, техніки, суспільства. 

Міжпредметні зв’язки є важливим принципом навчання в сучасній школі, що 

забезпечують взаємозв’язок наук природничо-математичного і суспільно-

гуманітарного циклів. Проблема не стільки в оволодінні знаннями, скільки в 

умінні застосовувати їх на практиці в будь-якій життєвій ситуації та у 

професійній сфері. Використання прикладних задач має на уроках математики 

важливе значення перш за все для виховання стійкого інтересу до предмета. 

Завдяки різним задачам прикладного характеру учні будуть переконуватися в 

значенні математики для різних сфер діяльності людини, у її корисності і 

необхідності для практичної роботи і побуту; 



побачать різноманіття використання математичних ідей і методів поза самою 

математикою; зрозуміють, що повноцінна освіта сучасної людини неможлива 

без належної математичної підготовки, оскільки математика є опорним 

предметом при вивченні суміжних дисциплін. 

Формуючи математичні компетентності, стараюсь знайти шлях до 

особистості учнів через звернення до їх життєвого досвіду, через задачі 

прикладного змісту, використання історичного матеріалу та сучасних 

педагогічних технологій. 

Технології. Основна форма роботи учителя – це урок. "Урок – це дзеркало 

загальної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник 

його кругозору та ерудиції" писав В. Сухомлинський. 

Готуючись до уроку математики, я ставлю перед собою мету та визначаю, 

якими методами буду її досягати та які при цьому форми роботи обиратиму. Це 

залежить від рівня успішності учнів, їх вікових та психологічних особливостей, 

технічного забезпечення. І від того, наскільки вдалим буде вибір технології 

навчання на певному етапі уроку, залежить досягнення поставленої мети.  

На етапі вхідного діагностування можна отримати дані про готовність учня 

до розуміння нової інформації. На уроках математики я використовую такі 

форми діагностування, як математичний диктант, тест, актуалізація знань у 

формі бесіди. Використовую технологію проблемного навчання, яка формує 

нові знання, розвиває здібності, активність, зацікавленість, ерудицію. У 6 класі 

під час вивчення ознак подільності проводжу еврестичні бесіди за запитаннями: 

- Як можна перевірити, чи ділиться число без остачі на 2, 3, 5, 9? (Так, діленням 

у стовпчик). - А чи можна відповісти на це запитання швидше, не 

використовуючи ділення? Проведемо гру-експеримент: ви називаєте число, я 

одразу відповідаю на це запитання, а ви перевіряєте ділення на калькуляторі. 

Чим же я користуюся під час відповідей? Таким чином створюю проблемну 

ситуацію. 

При викладанні нового матеріалу використовую форми: пояснювально-

ілюстративна лекція, проблемний виклад, евристична бесіда. Для поліпшення 

сприйняття навчального матеріалу, реалізації принципу доступності, наочності 

використовую комп&apos;ютерні презентації, в яких намагаюся 

проілюструвати події, про які йде мова в задачах.  

Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування 

набутих знань. Клас об’єдную в групи з різними навчальними можливостями, 

кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Під час 

закріплення навчального матеріалу використовую технологію рівневої 

диференціації та індивідуалізації. Диференціація сприяє більш міцному і 

глибокому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей. 

Різнорівневі завдання полегшують організацію навчального процесу в класі, 

створюють умови для прогресу учнів у навчанні відповідно до їх можливостей. 

Так підвищується рівень мотивації. 

На уроці після вивчення нової теми пропоную учням скласти різноманітні 

завдання для іншої групи, а якщо трапляється так, що суперники не можуть 

відповісти, – відповідають самі. Іноді пропоную учням завдання творчого 

характеру, наприклад, скласти кросворд з теми. 



Дуже важливо на уроках залучати всіх учнів. У цьому допомагають такі 

методи, як "Коло ідей", "Мікрофон". 

Для 

діагностування первинного засвоєння навчального матеріалу використовую нас

тупні засоби: вправи («Виправте помилку у прикладі», «Розставте в 

правильному порядку» ), творчі письмові та усні схем розв’язання основних 

задач. Як  спосіб оцінювання знань, інколи застосовую комп&apos;ютерне 

тестування Test-w2 або MyTestX, або онлайн тестування на сайті naurok.ua чи 

розв’язування інтерактивних вправ на сайті LearningApps.org. 

Намагаюся уникати "закритих" питань, на які можна однозначно відповісти 

"так" чи "ні", ставлю відкриті питання, що починаються з "як?", "чому?", 

заохочую учнів висловити свої думки, судження, почуття. Демонструю увагу до 

всіх, дякуючи кожному за запитання чи висновок. 

У кінці уроку повертаємося до записів на дошці, зроблених на початку 

уроку, уточнюємо, що зі сказаного підтвердилося, чи досягли поставленої мети, 

чому навчилися. 

Розробляючи конспекти уроків,  стараюся підібрати задачі, які показують 

зв’язок математики з іншими предметами, щоб удосконалити знання та вміння з 

навчальної теми, так і з суміжних дисциплін. Частина завдань, які є в шкільних 

підручниках з математики, розкривають міжпредметні зв’язки, показують 

зв’язок із життям. Зокрема, це задачі на рух, пов’язані з 

сільськогосподарською діяльністю, з обрахунками прибутків по вкладах у банк 

та інші. Але очевидно, що жоден підручник з математики не в 

змозі розкрити всі зв’язки математики з іншими навчальними дисциплінами. 

Саме тому на своїх уроках я  доповнюю завдання, які є у підручнику, задачами, 

які сама складаю, або разом з учнями чи зібраними з 

інших навчальних посібників. Ми розглядаємо з учнями різні способи 

розв’язування запропонованих задач, при потребі звертаємося до вчителя, який 

викладає суміжний предмет. Особливу увагу приділяю бесідам на розв’язання 

арифметичних задач, спрямованих на розвиток економічних знань. Це задачі на 

відсотки з надбавкою до зарплати і навпаки той же відсоток, а інша сума; 

купівля-пропорція; оформлення табличок з одиницями вимірювання руху, 

продажу. Розв’язання прикладної задачі тоді ефективне, коли учні зустрілись із 

описаною життєвою ситуацією в сімейному побуті і коли її потрібно вирішити 

спільно. Підсилити ефективність задачі в класі може широке застосовування 

наочності: світлин, слайдів, плакатів, малюнків тощо. 

Основною формою моєї роботи є урок, але чимале місце у формуванні 

математичної компетентності, розширенні кругозору учнів, їх творчого 

мислення займає позаурочна робота. Учні із задоволенням беруть участь у 

математичних змаганнях, конкурсах, вікторинах. Уже багато років діти ліцею є 

учасниками і призерами міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру". 

У процесі своєї роботи помітила зростання пізнавального інтересу учнів до 

математики завдяки міжпредметним зв&apos;язкам. Вони стимулюють потяг до 

знань, сприяють профорієнтаційному вибору учнів. Міжпредметна інтеграція 

робить процес навчання різноманітним, цікавим, емоційно забарвленим, творчо 

насиченим. Забезпечується висока активність школярів у використанні знань з 



одного предмета на уроках з іншого і навпаки, просто і корисно поєднувати 

теоретичні знання з їх практичним застосуванням.  

Таким чином, міжпредметні зв&apos;язки – це  сучасний принцип 

навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду 

предметів, посилюючи системність знань учнів, активізує методи навчання, 

орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, 

забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу. Готуючись до кожного 

уроку, прагну, щоб він був побудований методично правильно і відрізнявся від 

попереднього. Постійно самовдосконалюючись, спонукаю учнів до творчого 

пошуку,розвиваю ініціативність, дисциплінованість, наполегливість. 

 



Галина Дмитрівна Німіжан 

Педагогічний стаж – 15 років 9 місяців, 

спеціаліст І кваліфікаційної категорії, 

учасник конкурсу фахової майстерності 

«Вчитель року – 2021» 

Педагогічна ідея 

Педагогічне кредо: «Без будь-кого 

з нас Батьківщина може обійтися, але 

будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо» 

 

    Кожна дитина – індивід, особистість, 

що формується впродовж свого життя 

різними чинниками. Одним із цих 

чинників є школа. Однолітки, друзі, 

вчителі – це той світ, де дитина вчиться 

бути собою, розвивається, шліфує свої 

життєво необхідні принципи та 

поняття.  

        Добре, коли в цей час поряд з 

дитиною, яка підіймається по власних 

сходинках успіху, йде творчий, активний, розумний вчитель. 

        Відомий педагог Василь Сухомлинський писав: "У вчителя високе 

покликання - засвічувати, як молоді зорі, дитячі серця". У нашій професії 

найголовніше любити дітей, довіряти їм, поважати їх. Вони такі різні, але разом 

- це чудовий букет, в якому кожна квітка особлива і неповторна. Класний 

керівник повинен стати  мудрим садівником, який вирощує, доглядає, плекає 

квіти нашого життя - дітей. Ми повинні побачити в учневі найголовніше - 

особистість, виявити її індивідуальні особливості. 

       Класний керівник - найближчий і безпосередній вихователь і наставник 

учнів. Він організовує і спрямовує виховний процес у класі, об'єднує виховні 

зусилля вчителів, батьків та громадськості. Саме класний керівник 

безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з батьками, щиро прагне 

допомогти учням у вирішенні їхніх проблем у шкільному колективі, цікаво з 

користю організовувати шкільне життя. 

     На мою думку, метою виховного процесу є плекання вільної, талановитої, 

фізично здорової особистості, збагаченої науковими знаннями, естетичними 

смаками, готової до творчої  трудової діяльності, яка досягається через 

формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення 

цінності людського життя, через формування культури інтелектуального 

розвитку та вдосконалення учнів, а також культури збереження власного 

здоров'я. Сьогодні надважливим є національне виховання, метою якого є 

 набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань, 

 досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування 

особистісних рис громадян, духовності, моральності, естетичної та правової 



культури. Саме тому мною обрано для роботи проблему "Формування класного 

колективу учнів шляхом виховання в них високої моралі та патріотизму". 

         У практичній діяльності зі своїми учнями-старшокласниками я 

керуюся  Конституцією України, Концепцією громадянського виховання, 

Законами України "Про загальну середню освіту”, нормативними документами, 

наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти та науки, 

обласного управління та районного відділу освіти, Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей на 2015/2020р., Основними орієнтирами 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

        Починаючи працювати з колективом учнів у старшій ланці школи,  ставлю 

перед собою такі виховні завдання:    вивчити особливості кожної дитини, її 

фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості і здібності; 

сприяти згуртованості класного колективу; активізувати роботу учнівського 

самоврядування;  продовжувати  традиції,  що започаткувалися у період 

навчання в основній  школі, розвивати їх; виховувати в учнів високу мораль та 

патріотизм. 

      З цією метою  заохочую учнів до процесу самовиховання, навчаючи їх 

підготовці та організації колективних творчих справ класу, багато 

часу приділяю морально-етичному, національно-патріотичному та художньо-

естетичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, 

відповідальності, культури поведінки. Вважаю, що саме тому загальний рівень 

вихованості та культури учнівського колективу, в якому я працюю класним 

керівником,  високий. Учениця класу, Унгурян Яна,  була обрана президентом 

школи, вона зуміла організовувати роботу учнівського самоврядування школи.  

       З практики роботи переконана, що згуртуванню учнів  в єдиний дружний 

колектив класу сприяє робота з організації учнівського самоврядування, адже  

через дієве  самоврядування учні мають можливість розвивати свої 

організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи тощо. 

       У своїй роботі використовую один із найважливіших принципів виховання 

- забезпечення активної позиції учнів та представницьких органів у житті і 

колективній діяльності. Суть його полягає в органічному поєднанні 

самоврядування, самостійності та ініціативи учнів з педагогічним колективом. 

Я намагаюся надати учням право бути організаторами власних справ, 

допомагати активу учнів класу, тактовно підтримувати всі їхні починання. 

      Основними завданнями в роботі з учнівським самоврядуванням виділяю 

навчання організаторській майстерності: планування роботи; роз'яснення 

кожному важливість запланованої справи; призначення відповідальних за 

кожну ділянку спільної справи; дотримання черговості в розподілі доручень; 

аналіз результатів і засобів, якими їх досягнуто; визначення особистого внеску 

кожного учня у загальну справу. 

    Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах 

класу та школи, намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, 

чіткої громадянської позиції, привчати дітей до дотримання шкільного режиму, 

єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків, спрямовую свої 

зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до 

праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження 



історичних пам'яток та інших культурних цінностей, допомагати людям, бути 

справжніми патріотами. 

      Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, вважаю, що усе більшої 

актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської 

позиції.  Саме тому у своїй роботі пріоритетними напрямками у сфері 

патріотичного виховання виділяю такі: 

1) духовно-моральний «Я – патріот»; 

2) культурно-історичний «Мала Батьківщина»; 

3) цивільно-правовий «Я – громадянин»; 

4) військово-патріотичний «Дні військової слави»; 

5) спортивно-патріотичний; 

6) культурно-патріотичний. 

        Працюючи над духовно-моральним напрямком,  формую морально стійкі 

 особистості, які мають такі моральні якості, як сумлінність, чесність, 

колективізм, прагнення дотримуватися правил поведінки, повагу до старшого 

покоління, мужність, любов до Батьківщини та свого народу,  виховую повагу 

до сім'ї, батьків, сімейних традицій,  а також позитивне ставлення до здорового 

способу життя,  активну життєву позицію  щодо власного здоров'я, 

неприйняття асоціальних явищ, котрі підривають фізичне і духовне здоров'я 

нації.      

      Так були проведені години спілкування "Патріотизм - нагальна потреба 

України й кожного українця", "Ми різні, але ми єдині!" Учні класу брали 

активну участь у спортивних і туристичних змаганнях. 

      Завдяки заходам культурно-історичного  напрямку  виховую в учнів любов 

до своєї «малої» батьківщини, рідного краю, залучаю дітей до роботи по 

збереженню культурних та історичних пам'яток бойової та трудової слави, 

формую почуття національної гордості, національної самосвідомості, здатності 

жити поряд з людьми інших культур, мов і релігій. 

    Для того, щоб підлітки справді зрозуміли, що відповідальність за збереження 

довкілля лежить на кожному з нас, я залучаю їх до суспільно-корисної праці 

(прибирання пришкільної території), мої вихованці підготували 

загальношкільне свято до Дня Землі. Формувати почуття національної гордості 

допомагають екскурсії (м. Львів, Джуринський водоспад, подорож фортецями 

Хмельниччини, туристичний комплекc "Мигово", стежками рідного села, 

відвідування музеїв та театру. Учениця Чолак Мартіна брала участь у творчому 

конкурсі "Я - європеєць"  і обласній конференції із доповіддю "Тарас Шевченко 

- художник". 

       Результатом моєї роботи над цивільно-правовим напрямком є знання 

державної системи України, її Конституції, Гімну, державної символіки, прав і 

обов'язків громадянина України;  формування глибокого розуміння 

громадянського обов'язку, ціннісного ставлення до національних інтересів 

України, її суверенітету, незалежності та цілісності; формування культури 

правових відносин, прагнення до дотримання законодавчих норм;  розвиток 

дієвого шкільного самоврядування. 



    Учні класу брали участь у конкурсі стінгазет "Права і обов'язки громадян", 

перемогли у конкурсі на краще виконання Гімну держави. 

Адміністрацією школи було організовано зустріч з дільничним інспектором у 

справах неповнолітніх району. 

      В межах військово-патріотичного напрямку я   знайомлю учнів  із 

військовою історією та традиціями України,  датами  військової слави, 

бойовими і трудовими  подвигами жителів області в роки ІІ Світової війни, вчу 

зберігати військові традиції, не втратити зв'язок поколінь захисників 

Батьківщини, організовую зустрічі учнів з ветеранами війни та праці, 

учасниками локальних військових конфліктів та антитерористичних операцій; 

 формую  позитивний  образ  Збройних Сил України, готовність  до виконання 

військового обов'язку. 

       Згідно плану роботи школи учні готували загальношкільне свято до Дня 

Перемоги "Дай, Боже, ніколи війни не знати!".  Готуючись до таких свят, діти 

були залучені до прибирання пришкільної території, сільського цвинтаря, 

могил ветеранів, а також покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам під 

час ІІ Світової війни та могил ветеранів. Такі форми роботи допомагають 

виховати у дітей шанобливе ставлення до навколишнього світу і до минулого 

нашої держави, усвідомити, що ми  повинні бути вдячними тим,  хто боровся за 

нашу свободу.  Мною, як класним керівником, разом із вихованцями було 

організовано зустріч із учасником АТО, колишнім учнем школи і моїм 

вихованцем. Результатом такого спілкування є розуміння дітей того, якою 

важкою ціною здобувається мир. У класі оформили куточок пам'яті "Небесна 

сотня". Учениця Чолак Мартіна здобула ІІІ місце на обласному етапі конкурсу 

творчих робіт "Афганістан очима дітей". 

      Спортивно-патріотичний напрямок  направлений на розвиток морально-

вольових якостей, виховання витривалості, стійкості, мужності, 

дисциплінованості в процесі занять фізичною культурою і спортом, 

формування досвіду служіння Вітчизні і готовності до захисту Батьківщини. 

     Відомо, що класний керівник не може без допомоги вчителів-предметників  

досягти високих результатів у виховній роботі, тому постійно співпрацюю з 

адміністрацією школи і педагогами. Разом із вчителем захисту Вітчизни – 

Степановським В.О. організувала  екскурсію  в Чернівецький прикордонний 

загін. 

      Заходи культурно-патріотичного напрямку  допомагають мені розвивати 

 творчі  здібності учнів через залучення їх до музичного фольклору, усної 

народної творчості, народних свят, знайомлять дітей зі звичаями і традиціями 

українського народу. 

     Щорічно учні класу долучались до підготовки і проведення таких 

загальношкільних заходів: "Шевченківські читання",  Дня української мови та 

писемності. 

Формуванню  в  учнів патріотизму  сприяють  години спілкування "Морально-

етичні  заповіти  Тараса Шевченка,  українські   духовні 

 цінноснності",  "Царівна української літератури" 

      Учні класу - активні  учасники різних виховних заходів. Вони ніколи не 

залишаються байдужими і взяли участь у  таких акціях:  "Від серця до серця", 

"Миколай тебе любить", "Лист солдату", "Фіточай для солдатів", "Книга для 



дітей зі Сходу", "Допожи українській армії". , флешмобах "Ми - за мир!", 

"Боже, Україну бережи!", "Герб України" , самостійно організували флешмоб з 

 виконання Гімну держави. 

        Враховуючи актуальність цієї проблеми, й надалі продовжу виховну 

роботу з цього напрямку з учнями. 

        Л.М.Толстий стверджував: «Виховання дітей є лише самовдосконаленням  

вихователів». Отож, досвід приходить з роками. 

 


