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Сутність компетентністного підходу полягає у 

спрямуванні навчального процесу на формування в 

учнів ключових і предметних компетенцій. 

Результатом компетентнісно орієнтовного навчання 

має бути сформованість ключових і предметних 

компетентностей, які виявляються у здатності 

застосовувати набуті знання, вміння, способи 

діяльності, певний досвід у навчальних і життєвих 

ситуаціях з метою розв'язання конкретних завдань чи 

проблем.  



Компетенція - це результат систематизованої 

навчальної діяльності, що виражається в 

активному опануванні системи знань, а також 

здатності використовувати її з метою пізнання 

навколишньої діяльності та розв'язання 

проблем, що виникають у практичній 

діяльності. 

Компетентність – володіння компетенцією.

Володіння  грунтовними  знаннями, 

що дають можливість щось аналізувати

Коло питань, у яких певна 

особа володіє пізнанням, 

досвідом



Ключові математичні компетенції

Обчислювальна

Інформаційно - графічна

Просторово - орієнтаційна

Алгебраїчна

Геометрична

Логічна



Результатом засвоєння математичних компетенцій є 

математична компетентність учнів, яка виявляється через:

розуміння місця математики у пізнанні світу

уміння користуватися математичною термінологією, 

знаковою і графічною інформацією

орієнтування у просторі, визначення властивостей 

предметів та відношень між ними

розвиток сенсорниж умінь, логічного мислення, уміння 

виконувати дії за алгоритмом

сформованість уявлення  про натуральні числа і число 0

розв’язування сюжетних задач., що розкривають зміст 

арифметичних дій і зв’язки між величинами



Мультимедія – це спеціальна інтерактивна технологія, 

що забезпечує за допомогою технічних і програмних 

засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і 

текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими 

зображеннями і рухомим відео. Якщо структурувати 

інформацію, з якою може працювати мультимедія, то 

можна сказати, що мультимедія – синтез трьох стихій:

• інформації цифрового характеру (тексти, графіка, 

анімація); 

• аналогової інформації візуального зображення (відео, 

фотокартки, картини тощо); 

• аналогової інформації звуку (мова, музика, інші звуки).



Доцільність використання ІКТ на уроці

Учні пізнають навколишній світ за допомогою

всіх органів почуттів. Проте, основними каналами 

отримання інформації є зорові аналізатори.

Система “ вухо – мозок ” пропускає за секунду 50

одиниць інформації, а система “ око – мозок ” – 500. 

Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації

учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків за 

допомогою слуху. 

“Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути” –

так говорить досить актуальне прислів’я.



• За даними ООН, людина запам’ятовує лише 10% з 

прочитанного, 20% з почутого, 30% з побаченного.

• Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування 

підвищується до 50%, а якщо чує, бачить, а потім 

обговорює, то і до 70%. 

• Використання аудіовізуальних засобів до того ж 

скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 

20% збільшує обсяг засвоєної інформації.

Для розпізнавання раніше невідомого предмету 

людині необхідна така кількість часу:

• при словесному описі – 2,8 сек

• на чорно – білому фото – 1,2 сек

• на кольоровому фото – 0,9 сек

• засобами кіно і телебачення – 0,7 сек

• при показі в натурі – 0,4 сек



Ніколенко Н.В.

Математика 1 клас
Тема: Кілограм

Допомогти Незнайці 
визначити , який з 

предметів важчий, а який 
легший.





Під час проведення математичних  чи графічних 

диктантів,   математичних змагань

Наприклад:
запишіть число, яке стоїть перед числом 40;

запишіть число, що йде за числом 59;

запишіть число, яке стоїть між числами 79 і 81  тощо.



ММ             СМ              ДМ               М КМ

Під час 

пояснення нового 

матеріалу



Під час роботи з 

геометричним 

матеріалом

Під час роботи з 

геометричним 

матеріалом



Групова робота
1 група- міркує з 

Знайком
2 група – з Незнайком

Під час групової 

роботи 



Під час роботи з 

геометричним 

матеріалом



8 Скільки трикутників

зображено на малюнку?



Підсумовуючи сказане, 

зазначу, що 

використання ІКТ на 

уроках математики 

сприяє підвищенню 

його ефективності, 

гармонійному розвитку 

учнів, розкриттю їж 

талантів., формує 

ключові  математичні 

компетентності 

школярів,  вміння 

вчитися й 

застосовувати на 

практиці набуті знання 

та вміння.
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