
 

 

“ Кожна людина є 
художником свого власного 

життя, що черпає силу й 
натхнення у собі самому ”

                          С. Булгаков



 

 

Вчитель Вчитель 
математики та математики та 
інформатики,інформатики,

спеціаліст другої спеціаліст другої 
категорії категорії 

Шумської  ЗОШ Шумської  ЗОШ 

І – ІІІ ступенів №1 І – ІІІ ступенів №1 

Шумського районуШумського району

Тернопільської Тернопільської 
області.області.

Стаж роботи 6 Стаж роботи 6 
роківроків



  

Моє педагогічне кредо:

“Даруй себе дітям! 
Будь терплячим у чеканні

дива і будь готовим 
до зустрічі з ним у дитині!”

    Ш. Амонашвілі



  

Життєве кредо:
“ Що ти сховав, те пропало,
 що ти віддав – те твоє” 
(Народна мудрість)

Намагаюся передавати  усі 
свої знання і вміння учням  з  
метою  подальшої  реалізації  
їх  вихованцями  у  житті



  

Проблема, над якою працюю:

“ “ Розвиток творчих Розвиток творчих 
здібностей учнів здібностей учнів 

  на уроках інформатики ”на уроках інформатики ”  

“ “ Творчість – це 10% Творчість – це 10% 
натхнення і 90%  натхнення і 90%  
пітніння ” пітніння ” 

Томас ЕдісонТомас Едісон



  

Від мети до її реалізації:Від мети до її реалізації:
Вдосконалюю уроки, використовуючи 

інтерактивні методи навчання
Скорочую репродуктивні форми роботи
Посилюю практичну спрямованість змісту 

навчального предмету
Заохочую учнів до читання літератури 
Забезпечую варіативність під час 

розв’язування задач, виконання завдань
Залучаю  учнів до створення проектів під 

керівництвом вчителів-предметників



  

Дар дитини слід не лише  Дар дитини слід не лише  
побачити, а й розвиватипобачити, а й розвивати 

Виявлення обдарованої дитини
Спостереження за роботою учня протягом 

кількох уроків
Анкетування з метою виявлення інтересів 

та нахилів
Співпраця з вчителями-предметниками, 

батьками
Залучення до участі в позакласних 

заходах, конкурсах, олімпіадах, проектній 
роботі

Розкриття творчого потенціалу учня 



  

Я  роблю  це  так:Я  роблю  це  так:
Урок 

творчості 
“Веселий 

іспит”
Урок  - кругове 
тренування    з 
розв’язування 

задач



  

Урок – суд 
“Комп’ютерні 

віруси”

Урок – 
конкурс 

рекламних 
презентацій

Я роблю  це  так:Я роблю  це  так:



  

Навчаємося творчо зНавчаємося творчо з
 елементами гри елементами гри

“Театральна 
студія”

“Відправ лист 
поштою”

Рольова гра



  

Проектна 
діяльність 

Проблематизація 
(постановка завдань)

Пошук і добір 
актуальної 
інформації

Проведення
 дослідження

(аналіз, синтез,
висування гіпотези)

Самоаналіз і рефлексія
результативності у

 розв’язанні життєвої
проблемиПрактичне

 застосування 
знань

Презентації
(у різних формах)

Постановка мети  
завдань, планування 

змісту діяльності

Розвиток творчих 
здібностей учнів



  

Працюємо над створенням науково-Працюємо над створенням науково-
дослідницьких проектів              дослідницьких проектів              

“Золотий диск-2008”“Золотий диск-2008”

Проведення 
опитування

Самостійна робота з 
додатковою літературою

Обговорення з друзями



  

При цьому  складаються такі відносини з учнями:При цьому  складаються такі відносини з учнями: 
Учень Вчитель

Допомагає учневі в цьомуВизначає мету діяльності

Відкриває нові знання Рекомендує джерела знань

Експериментує
Розкриває можливі форми і 

методи експерименту, допомагає 
організувати пізнавально-трудову

діяльність 

Творчо працює Створює умови для 
розвитку творчості

Відповідає за результати 
своєї діяльності

Допомагає оцінити отримані 
результати, виявити 

способи вдосконалення 
діяльності



  

Залучення учнів до творчої 
праці сприяє:

Розвитку пізнавальних здібностей і 
систематизації набутих знань

Самоосвіті учнів та застосуванню 
вмінь і навичок у нестандартних 
ситуаціях

Формуванню таких рис, як здатність 
до експериментування, гнучкості 
мислення

Набуттю навиків організації 
самостійної роботи



  

Коло невирішених питань:

Спілкування з ровесниками, однодумцями з 
різних регіонів з відповідної проблеми з 
метою належної реалізації проектів

Роботу не можна переривати. Вона повинна 
бути систематичною і системною

Не думки слід навчати, а думати 

Гордись своїми помилками, і тоді у тебе їх буде 

з кожним роком все менше
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