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МОЯ ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ
Я – вчитель математики і дивлюся на життя через призму математичних
понять. Я представляю своїх учнів точками, що лежать всередині круга.
А круг – це поле моєї дії на них. Радіус дії вчителя має бути таким, щоб в
цей круг входили всі учні класу: ніхто не повинен залишитися осторонь.
Круг, що включає всі задані точки, учнів, – це модель ідеального
навчання математиці: вчитель знайде шлях до кожного свого вихованця,
постійно триматиме його в полі зору.
Формула успішного навчання математиці:
L2  Z 2  G
Y
n

де L - любов багатогранна:любов до дітей,любов до предмету
“ математика”;
Z – знання, ті, які вчитель несе в собі: знання
математики;знання методики викладання предмету;
G - гармонія, тобто складові гармонійного розвитку вчителя;
n – кількість учнів;
Y – успішність навчання кожного учня.

Своїм педагогічним

кредом обрала слова
Сократа

Успішне навчання
кожного учня прямо
пропорційне трьом
складовим.
Чим більше любові,
знань і досконалості у

«Те, що я встиг
пізнати, – чудово.
Сподіваюся, таке чудове
те, що мені ще
доведеться пізнати»

вчителя, тим
успішніше учень.
На уроці для кожного
учня вчитель прагне
створити ситуацію
успіху, адже успіх є
стимулом розвитку
особистості.

« Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики»
Підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої особистості є
однією з найактуальніших цілей освіти. Необхідність формування особистості, яка
володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні завдання, є на
сьогодні замовленням суспільства, тому одним з основних завдань нової української
школи є виховання творчої особистості учня. З цією метою мають бути створені
максимально сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей і таланту дитини, для
самовизначення і самореалізації.
Праця вчителя – постійний творчий пошук. У процесі роботи ставлю перед собою мету
привчити учнів працювати самостійно в міру їх здібностей. Велику увагу приділяю
розвитку уяви , нестандартного мислення і фантазії учнів. Тому на моїх уроках можуть
бути присутні казкові герої, яким учні допомагають вийти із складних ситуацій.
Під час проведення нестандартних уроків спостерігається велика зацікавленість учнів,
вони активні, збуджені, працюють із задоволенням де мають змогу заробити і витратити
власний капітал, це урок – міні-модель сучасного життя і без знань відсотків та їх
застосування не обійтись. Крім того, пропоную учням працювати з додатковою
літературою, що дає їм змогу не лише розширити свій кругозір, ознайомитися з
матеріалом, не передбаченим програмою, а й вникнути у нові проблеми і гіпотези
математичної науки, поміркувати над методами їх розв’язування , зануритися у світ тих
передбачень і загадок, що змушують мислити, міркувати і шукати.
На уроці намагаюся показати учням математику з найпривабливішого боку, викликати в
дитини радість від занять розумовою працею, допомогти подолати труднощі й отримати
перемогу над самим собою. Адже інтерес – « золотий ключик» до виховання здібностей.

Допомагають активізувати учнів під час уроку так звані « швидкі» диктанти. Від
звичайних математичних диктантів їх відрізняють три особливості : перша – завдання не
однакові за складністю ( від простих до складних), друга - спочатку темп диктанту
повільний, потім він прискорюється, третя особливість – одночасно з класом на дошках
працюють двоє учнів. Це дає можливість учням перевірити свої відповіді. Як і раніше , за
потребою, працюють консультанти.
У старших класах організовую дослідницьку діяльність учнів, залучаю їх до збирання
додаткового матеріалу, написання і захисту рефератів. Історія математики є фундаментом
сучасних математичних знань, поштовхом для відкриття нових. Недаремно відомий
німецький математик Г.В.Лейбніц вважав : « Хто хоче обмежитися сучасним без знань
минулого, той ніколи його не зрозуміє…» Вводячи елементи історії математики у
викладання, ми підвищуємо інтерес учнів до вивчення науки, поглиблюємо розуміння
фактичного матеріалу, розширюємо кругозір учнів та загальну культуру. Корисно
повідомляти цікаві факти з біографії видатних математиків, розповідати етимологію
математичних понять і термінів, про походження математичних символів, розв’язувати
математичні задачі давнини. Учні збирають , упорядковують цікаві матеріали з
життєдіяльності видатних математиків; для проведення уроків я використовую тематичну
папку « Видатні математики».

Учні 5 – 7-х класів також спроможні виконувати творчі роботи, як індивідуальні, так і колективні.
Таку роботу я пропоную один раз на рік, але здати її вони повинні після канікул, отже, в чунів є час
для систематизації матеріалу і оформлення роботи. Можна звичайно, дати учням для розв’язування
на канікули добірку задач, щоб ліквідувати « білі плями» у знаннях, але канікули – золота пора
відпочинку, а зміна діяльності – це і є відпочинок. У чому суть творчих робіт ? Учням пропонується
скласти казку, вірш, кросворд, країну Математика, « генеалогічне древо» геометрії та інше.
П’ятикласники швидко беруться до роботи, працюють охоче, з інтересом. Але вони часто
допускають багато помилок, оформлюють роботу не дуже гарно. « Захисту» робіт ми
відводимо урок. Нехай не всі роботи зачитуються, але вчитель усі їх демонструє та оцінює.
На таких прикладах діти вчаться, як правильно оформлювати роботу, у них закладаються
навички з підготовки рефератів та інших наукових робіт.
У 6 – 7 –х класах роботи стають змістовнішими, яскравішими. Проте збільшується
кількість учнів, які лінуються працювати. Я дозволяю колективне написання робіт. Це дає
можливість підготуватися всім. Що саме пишуть учні 5 – 7 класів ? Найбільше їх приваблюють
кросворди, ребуси – хтось знайшов готовий кросворд, ребус і скопіював його, але більшість
складають їх самостійно. Всі мають користь від роботи : зайвий раз повторили математичні
терміни та означення, дізналися щось нове, навчилися правильно писати ці слова, збільшили
свій кругозір. Кращі роботи демонструються на виставці учнівських робіт. Творча діяльність
учнів не обмежується лише оволодінням нового. Робота буде творчою, коли в ній проявляється
власний задум учнів, ставляться нові задачі і самостійно розв’язуються за допомогою
отриманих знань.
Наведу кілька прийомів та методів , які допомагають мені
розвивати творче мислення учнів.

Пошук нових способів розв’язування задач. Складання своїх задач, їх розв’язування.
Доцільно пропонувати учням розв’язувати задачі не по діям, а за допомогою виразів,
користуватися властивостями додавання під час розв’язування рівнянь, складати й розв’язувати
свої задачі. Адже відомо, що самостійно придумана і розв’язана задача запам’ятовується краще і
надовго...
Написання « математичних творів ».
Пропонувати учням написати казку, вірш, байку, сценку на математичну тематику.
Наприклад, на тему « Математика в житті моїх батьків», « Де я бачу геометричні фігури»
тощо. Написані твори діти із задоволенням читають один одному. Такі завдання
виховують навички дослідницької діяльності, ефективні щодо висвітлення практичної
спрямованості матеріалу, що , зрештою , приводять до глибокого розуміння предмета,
зацікавленості ним.
Математичні диктанти
Складає найчастіше вчитель, але можна запропонувати скласти їх учням. Це творча
робота. Можна поєднувати новий і раніше вивчений матеріал, але ускладнений. Такий
вид роботи розвиває увагу, кмітливість, забезпечує ґрунтовне знання навчального
матеріалу, активізує навчально – пізнавальну діяльність учнів.
Пошук цікавих математичних загадок і логічних задач.
На уроках пропонується цікаві для даної вікової групи задачі, загадки тощо. Учні також
згадують відомі їм загадки. До наступних уроків з розгадування загадок готуються вже
самі. Діти пропонують їх один одному, а найцікавіші з них беруть участь у конкурсі
загадок.

Історичний матеріал.
Учні знаходять цікавий матеріал про видатних вчених – математиків , які зробили внесок
в розвиток математики з теми, що вивчається. Це може бути : реферат, доклад,
повідомлення.
Залік за домашнім завданням.
Учням пропонуються задачі ( за змістом є задачі прості, середньої складності, складні
Термін виконання – від одного до двох тижнів. Оцінюється творчий підхід до
розв’язування, кількість способів розв’язування однієї задачі тощо. Поступово у дітей
з’являється бажання не просто розв’язати задачу, а розв’язати її «найкрасивішим«
способом. Успішний пошук такого способу власне і є їх маленьким відкриттям. .
Самостійне вивчення нової теми.
Учням на тиждень дається завдання : самостійно опрацювати нову тему. Після цього на
уроці проводиться змагання « Учні та учитель». Завдяки таким завданням учні вчаться
самостійно працювати з додатковою літературою. Потім разом підсумовуються нові
факти, яких немає в підручнику, осмислювання їх. Після такої роботи учням простіше
розв’язувати складні задачі : маючи великий обсяг знань, легко розв’язати й складну
задачу.
Розв’язування творчих задач.
Творчі задачі є « відкритими «, а отже, мають багато розв’язань. Після розв’язування таких
задач пропонується контрольна відповідь. Під час таких розв’язувань діти вчаться не
боятися зробити помилку, тому що кожна їх відповідь – правильна. Це дає змогу
наповнити урок математики радістю від успіху й учнівськими перемогами.

Розвязування загадок – головоломок.
Загадки – головоломки використовуються для усвідомлення розвитку творчих здібностей і
гнучкості мислення, дослідження пізнавальних здібностей учнів.
Знаходження « загубленого».
Під час такої гри учням пропонується розв’язати задачі , де відсутні числа або символи. Учням
цікаво знаходити « загублене» і відновити запис. Без сумніву, у такій діяльності також
проявляється творчість.

Чи потрібно на уроках математики пропонувати учням такі творчі
завдання ?
Вважаю, що потрібно, якщо хочемо одержати на виході гармонійно
розвинуту особистість, яка пізнає світ з інтересом ; щоб менше було людей
байдужих, жорстоких, загублених.
« У школі повинно бути керівництво розумовою діяльністю учнів,
керівництво процесом оволодіння, поглиблення, закріплення, застосування
знань, керівництво розумовим розвитком», - писав В.Сухомлинський,
думаюча людина завжди сильна характером.
Сформувати таку людину – мета, досягненню якої мають бути підпорядковані
всі педагогічні зусилля.

Потім їм стало сумно розлучатись. Тому жителі двох замків
відправилися разом
шукати нових друзів. Пройшов деякий час, і вони потрапили до
замку сотень.

Їм всім дуже сподобалось бути разом, і вони вирішили збудувати
одне єдине місто під назвою Натуральні числа.
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»

Кіт на прізвисько Дилер, який
живе у бізнесмена Стецька
разом зі своїм мобільником має
вагу 7,6 кг, а разом зі своїм
пейджером – 6,8 кг. Яка маса
“крутих прибамбасів” кота
Дилера, якщо без них він має
масу 6,5 кг?
7,6-6,5=1,1(кг)-маса мобільника
6,8-6,5=0,3(кг)-маса пейджера
1,1+0,3=1,4(кг)-всього

Дізналися про це
брати і вирішили
допомогти йому.
Молодший брат
сказав середньому:
«Давай
об'єднаємося. Ми
будемо по силах не
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Результативність педагогічної
Діяльності

РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ ЮНИХ
МАТЕМАТИКІВ
2013-2014 н.р.
3 місце

ОЛІМПІАДИ ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

Стрижак Інна ( 8 кл)

2014-2015 н.р.
3 місце ОЛІМПІАДИ ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

Стрижак Інна (9 кл)

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ РОБОТ МАН:
2014-2015 н.р.

2 місце СЕКЦІЇ МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
Робота «ГЕОМЕТРІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ
ГАРМОНІЇ»

Стрижак Інна ( 9 кл)
2015-2016 н.р.

2 місце СЕКЦІЇ ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
Робота « ФОРМУЛА ПІКА ТА ЇЇ
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ»

Бращенко Денис ( 11 кл.)

Рецепт вчительської
молодості:
бальзам мудрості, коктейль творчості,
каву бадьорості, відвар пунктуальності,
настій терпимості, екстракт людяності.

.

УЧИТИСЬ ВАЖКО ,

А УЧИТИ ЩЕ ВАЖЧЕ,
АЛЕ НЕ МУСИШ
ЗУПИНЯТИСЬ ТИ.
ЯК УЧНЯМ ВІДАЄШ УСЕ
НАЙКРАЩЕ,
ТО Й САМ СЯГНЕШ НОВОЇ
ВИСОТИ!

