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План

• Дослідницька діяльність учнів

• Наскрізні лінії ключових 

компетентностей

• Реалізація дослідницького 

підходу до навчання



Навички, що необхідні 

успішній людині сьогодення



Навички, що необхідні 

успішній людині сьогодення

• креативне мислення, критичне мислення ;

• інформаційна грамотність та використання ІКТ;

• комунікації рідною та іноземними мовами;

• дослідницька діяльність та винахідливість; 

• підприємливість та  співробітництво;

• робота в команді та персональна                           

відповідальність;

• вміння інтегрувати знання та                                                

досвід з різних галузей.



• Найбільш 

глибокий слід 

залишає те, що 

тобі вдалось 

відкрити самому

Дьордь Пойа



Навчально-дослідницька 

діяльність учнів

• вид навчально-пізнавальної роботи, 

яка спрямована на пошук, вивчення 

й пояснення фактів з метою набуття 

й систематизації суб’єктивно нових 

знань та способів їх використання на 

практиці. 



Організація уроків з елементами 

дослідницької діяльності

Учитель надає:

• інформацію про окремі поняття.

Учні встановлюють: 

• властивості об’єктів, 

• формулюють гіпотези, 

• наводять контрприклади, 

• обґрунтовують твердження, 

• виводять формули,

• роблять висновки. 



Для учнів

• розвиток пізнавальної активності учнів,

• підвищення мотивації та інтересу до 

навчання, 

• формування початкового рівня 

опанування методами дослідницької 

роботи, 

• вдосконалення дослідницьких умінь, 

творчих здібностей учнів.





«….буде безглуздо і несправедливо 

говорити, що у людей немає здібності 

до якої-небудь діяльності, якщо у них 

ніколи не було можливості 

попрактикуватися або хоч 

спробувати себе в ній» 

Джон Равен



Реалізації дослідницького 

методу навчання

• Спонукати учнів формулювати ідеї та висловлювати 
їх.

• Зіштовхувати учнів із явищами, які входять у 
протиріччя з уявленнями які вони вже мають.

• Давати учням можливість досліджувати свої 
припущення у вільній і невимушеній обстановці, 
особливо шляхом обговорення у малих групах.

• Надавати учням можливість застосовувати нові 
знання до широкого кола явищ, ситуацій, так щоб 
вони мали змогу оцінити їх прикладне значення.



• дослідницький підхід до

введення понять та

формулювання тверджень;

• виконання дослідницьких

робіт;

• розв’язування задач на

дослідження.

Дослідницька діяльність учнів 

на уроках включає в себе:



Дослідницький підхід до 

введення понять та 

формулювання тверджень



Створення позитивної 

мотивації конкретного 

дослідження.



Навчання виконання 

окремих 

дослідницьких дій



Навчання виконання 

окремих 

дослідницьких дій



Застосування 

сформованих 

умінь



Стимулювання учнів до виконання 

пошукових та проектних робіт  

Застосування 

навчально-

дослідницьких умінь у 

нових умовах.



Етапи здійснення навчально-

дослідницької діяльності

• Створення позитивної мотивації конкретного 

дослідження.

• Ознайомлення зі змістом навчально-дослідницького 

завдання та його значенням. 

• Виконання окремих дослідницьких дій і формування 

відповідного дослідницького вміння в цілому. 

• Розв’язування навчально-дослідницьких завдань на 

застосування сформованих умінь.

• Застосування навчально-дослідницьких умінь у нових 

умовах.



Масштаб



















Вміння робити висновки та

здійснювати самооцінку



Чи є такі уроки легкими

для учнів? 

А для вчителів?



• Роль учителя  

менеджер, 

консультант

• Роль учня 

дослідник

витрати часу й 

енергії,

високий рівень 

педагогічної 

кваліфікації

ознайомлення із 

методами наукового 

пізнання та етапами 

дослідницької 

діяльності 



Я- Дослідник

Розробка уроків 
з математики



Дослідницькі роботи





Робота в 

парах



А В С Разом

57 49 74 180

Вимірювання транспортиром

Відриванням і прикладанням кутів

Доведення

Ознайомлення з етапами та методами 

наукового дослідження  



Геометрія, 9 
«ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ»

Ознайомлення з етапами та методами 

наукового дослідження  



☻Знайдіть площу криволінійної фігури

23 < n < 41;

575       < S < 1025
Подвійні нерівності, 9 клас

Середнє арифметичне S = 800  

За формулою            =

Архімед вимірював площі 

таких фігур за допомогою 

точних терезів. Поясніть як.

Лабораторні роботи на уроках 

математики



Лабораторні роботи на уроках 

математики



Розвиток 

логічного мислення 



Пошукова діяльність



Зарядка смартфону

Проектна робота



Проектна робота



Проектна робота



Перевернутий клас



Нерівність трикутника

• https://www.youtube.com/watch?v=JEhZiGZTlJE

&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JEhZiGZTlJE&feature=youtu.be


GIOSchool
• http://gios.com.ua

Перевернутий клас



Дослідницькі роботи виконують у 

таких умовах:

• учитель разом з учнями формулює проблему, для 

розв'язання якої відводиться певний час;

• учні самостійно здобувають знання у процесі 

дослідження, засоби для досягнення результату також 

визначають самі;

• діяльність учителя полягає в оперативному управлінні

процесом розв'язання проблемних завдань;

• учні розв'язують проблеми, які вже розв'язані 

суспільством, наукою і є новими лише для школярів. 



Дослідницький підхід у 

навчанні
Поступове нарощення 

самостійної діяльності учнів

• У 5 – 6 класах стимулювання учнів до проведення 
пошукової роботи під керівництвом учителя. 

• У 7 – 8 класах спроби проведення дитячих квазі-
дослідницьких робіт (на основі навчального матеріалу з 
програми виконати всі етапи наукового дослідження і 
самостійно отримати новий для них факт). 

• У 8 – 9 класах самостійне дослідження теми, що виходить 
за межі програмного матеріалу. Учні працюють 
самостійно і лише інколи радяться з вчителем. Результат –
написання і захист роботи на МАН, участь у творчих 
конкурсах і фестивалях.  



Робота в парах

• Придумайте, яку 

дослідницької роботу 

Ви можете  запропонувати  учням. 

• Опишіть предмет, клас і тему при вивченні 

якої Ви запропонуєте цю роботу.



Для чого?





Ця наскрізна лінія стосується усвідомлення учнями:

❑ причин виникнення сучасних екологічних проблем і 

власної причетності до них, 

❑важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь і 

необхідності відповідального ставлення до  навколишнього 

природного середовища, 

❑потреби особистого внеску в збереження       природи і 

важливості врахування екологічних наслідків власної 

діяльності,  що чинить певний вплив на довкілля.

Екологічна безпека 

і сталий розвиток



Теми для завдань

▪ Зміни клімату.

▪ Природні катаклізми і техногенні 

аварії.

▪ Забруднення довкілля (викиди, 

відходи).

▪ Використання застарілих технологій.

▪ Використання небезпечних матеріалів.

▪ Економне використання 

енергоресурсів.

▪ Екологічність продукції споживання.

▪ Порушення правил безпеки і 

технологій (ґрунти, водні ресурси).



Змістове наповнення уроку

• Завдання екологічної спрямованості –

завдання, в яких міститься                           

інформація про життєдіяльність                 людини 

та функціонування                                         

оточуючого   середовища.

• Завдання мають відображати реальну 

ситуацію і містити пізнавальні відомості. 

• Умови мають бути лаконічними з акцентом на 

предмет. 



Екологічна безпека 

і сталий розвиток



Зелені

ферми

На рівні школи



Математика + фізика

• Проаналізуйте діаграму виробництва в Україні електроенергії з 
відновлювальних джерел за 2011 р. (СЕС — сонячні 
електростанції, ВЕС — вітрові електростанції, МГЕС — малі 
гідроелектростанції). 

• За допомогою яких електростанцій відновлювальних джерел 
енергії виробляється: а) найбільше енергії в Україні; б) 
найменше; в) який відсоток виробляється сонячними 
електростанціями?

Як ви гадаєте, в чому переваги електростанцій 
відновлюваних джерел енергії?



Частка батарейок у побутовому

смітті 0,05% маси. Частка

токсичних речовин від батарейок у

побутовому смітті 50%.

Дізнайтеся, з чого виготовляється

батарейка. Яка частка її маси

припадає на отруйні речовини:

ртуть, кадмій, марганцеві сполуки,

натрієві хлориди. Порахуйте яка

маса кожної з цих речовин

потрапляє в оточуюче середовище з

привезених за рік 300 мл. штук

батарейок.

Математика + хімія



Математика + Екологія

• Задача 1

• За правилом екологічної піраміди (кожний наступний рівень 

становить приблизно 10 % від попереднього), визначте, скільки 

рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 34 кг.

• Задача 2

• Біомаса сухого сіна з 1 м      лука становить 200 г. Використовуючи 

ланцюг живлення:  рослини (сіно) → корова → людина,                                   

розрахуйте, скільки гектарів лука необхідно для того, щоб 

прогодувати людину масою 65 кг (70 % води).

2

Перевернутий  клас



Особистість 

учителя

• Щоб підсилити інтерес учнів до  екологічних 

проблем, вплинути на формування екологічної 

свідомості вчителю варто проаналізувати і 

переосмислити свій світогляд.

• Учитель має бути переконаним у необхідності 

бережливого ставлення до природи, розглядати 

виховання в учнів екологічних переконань як свій 

громадський обов’язок. 



Громадянська 

відповідальність



• Громадянська відповідальність –

це свідоме ставлення особистості                                         

як члена суспільства до його вимог,                               

уміння відповідати за власне життя,                                          

дії, вчинки. 

• Громадянська відповідальність – це моральна якість 

особистості з високорозвиненим громадянським 

обов’язком, що передбачає усвідомлення суті та 

значення своєї діяльності, її наслідків для суспільства і 

соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів 

суспільства, держави тощо.

Громадянська

відповідальність



Складові громадянської 

відповідальності:

• громадянська ідентифікація;

• готовність свідомо приймати і 

добровільно виконувати закони;

• сформована система 

національних цінностей;

• усвідомлення власної 

відповідальності за довкілля;

• повага до державних символів, 

історії, культури;

• вмотивованість до суспільно 

значимих дій і вчинків;

• вибір професії за 

здібностями;

• усвідомлена потреба в 

засвоєнні системи знань;

• толерантне ставлення до 

інших людей;

• здатність відстояти свої 

погляди;

• участь у громадській 

діяльності;

• розвинена потреба допомагати 

іншим.



Теми для завдань

• · Права і обов’язки людини, права дитини.

• Роль законів у житті суспільства.

• Демократичні та національні цінності.

• Роль ЗМІ у суспільному житті.

• Участь громадян у житті громади і суспільства.

• Необхідність суспільно значимих дій і вчинків.

• Співпраця та спілкування з іншими людьми. 

• Повага до державних символів, історії, культури.

• Економічні чинники розвитку суспільства.

• Необхідність засвоєння знань, зокрема

історичних  і політико-правових.



Громадянська 

відповідальність



• Співпраця фахівців

та бізнесу зі школами 

• Заохочення учнів до Start-Up

• Педагогіки партнерства

Співпраця

На рівні школи



Державна служба статистики України повідомила,

що в Україні на 1 вересня 2013 р. було зареєстровано

14653 благодійних організацій. Побудуйте діаграму

«Динаміка кількості благодійних організацій з 2008 по

2016 роки». Скористайтеся малюнком і додатковими

відомостями.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ ГРОМАДИ І 
СУСПІЛЬСТВА



Математика

(фізика+хімія)



Композиції геометричних перетворень

• Гомотетія і поворот • Ковзна симетрія

Формування 

національних цінностей



Україна – найкраща країна
• Найдовший музичний інструмент – українська трембіта. 

Трембіта-рекордсменка має довжину 8 м, масу 1,5 кг, а її звуки 

лунають більш ніж на 10 км. Раніше трембіту 

використовували чабани для зв’язку в горах. Через який час 

почує звуки трембіти селище, що знаходиться на відстані 10 

км від чабана, що грає на трембіті?



Проектна робота

• Тут може бути твоя задача!





Здоров’я та безпека

Ця наскрізна лінія стосується 

становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного 

вести здоровий спосіб життя і 

формувати                                    

навколо себе                             

безпечне життєве 

середовище. 



Фізкульт 
хвилинка



Теми для завдань

• режим харчування, 

• якість харчових продуктів, 

• уміння складати харчовий раціон з урахуванням 
можливостей, потреб та користі;

• безпечне використанням електоприладів та інших 
технічних засобів, 

• негативний вплив шкідливих звичок на молодий 
організм, 

• особливості використання ІКТ ;

• …



Дослідницькі 

роботи

На рівні школи



Здоров’я та безпека



Математика+Біологія





Психологічне здоров’я

• Середньостатистичний українець живе 70 років. Із 20 років більшість 

молодих людей уже працюють, а у 60 років виходять на пенсію.

• а) Побудуйте координатний промінь, одиничний відрізок якого 

відповідає 10 рокам. Позначте кольором відрізок, початок якого 

збігається з початком відліку, а кінець — з точкою, що позначає 70 

років. Іншим кольором позначте відрізок, початок якого збігається з 

точкою, що позначає 20 років, а кінець — з точкою, що позначає 60 

років.

• б) Знайдіть довжину відрізка, що припадає на той час, коли людина 

працює. Порівняйте час, упродовж якого людина працює на роботі, з 

тим часом, коли вона не працює.

• Однією з умов того, що людина буде задоволена своїм життям і буде 

психологічно здорова, є вибір професії, якій вона присвячує своє життя.



11 клас



• Ця наскрізна лінія стосується розвитку в учнів:

• лідерських ініціатив, 

• здатності успішно діяти в                       технологічному                                         

швидкозмінному середовищі,

• забезпечення кращого розуміння учнями практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, 

інвестування, запозичення, страхування, кредитування 

тощо). 

Підприємливість і 

фінансова грамотність



Фінансова грамотність 

вміння застосовувати фінансові 

знання та використовувати здобуті 

фінансові навички, щоб отримувати 

максимальну користь від управління 

власними фінансами та                                     

використання                                         

фінансових послуг. 





Підприємливість і 

фінансова грамотність



Курс валют                9 клас

▪ Для якого проміжку часу був побудований графік?
▪ Яке найбільше значення для купівлі було зафіксоване за цей 

проміжок? Яке мінімальне? 
▪ Зробіть таблицю, куди занесіть курс для покупки і продажу валюти 

для кожного з зазначених днів.
▪ Знайдіть середнє значення для купівлі долара за цей проміжок часу.
▪ За таблицею побудуйте відповідну стовпчасту діаграму



Проект 

«Куди вкласти 

гроші?»

• Завдання: 

У вас є 10 000 грн та 1000$.

Проаналізуйте ставки за депозитами, які 

пропонують банки на українському ринку, і 

виберіть той банк, куди б ви поклали свої гроші.

Ставки

Рейтинг банків

Лояльність клієнтів



1.41. Д

• Складіть функцію, яка визначає 

витрати на поїздку власним авто 

залежно від відстані мандрівки, 

якщо ваш автомобіль споживає 

7,5 л бензину на 100 км. Скільки 

грошей вам знадобиться на 

купівлю бензину для авто на 

подорож із Києва до Одеси? 

Дізнайтеся ціну на білет поїздом і порівняйте витрати в обох 

випадках. За яких умов подорож машиною може бути 

економнішою?

Пошукові завдання

Проектна робота



Робота в групах

• Придумайте декілька дослідницьких 

домашніх завдань для учнів, щоб сприяли 

розвитку фінансової грамотності учнів.

• Опишіть клас і тему при вивченні якої Ви 

запропонуєте цю роботу.



На допомогу

сучасному 

вчителю 

математики



• добірку цитат видатних людей;

• коротку характеристику 
наскрізної лінії;

• систему задач, за темами 
програми для кожного класу;

• методичні рекомендації для 
вчителів;

• відповіді до задач.

У кожному розділі 

Збірника подано:



Подані у збірнику задачі можуть бути 
використані для підготовки учнів до:

• ДПА та ЗНО 

• міжнародних моніторингів

TIMSS та PISA



Я- Дослідник

Розробка уроків 
з математики







Розвиток логічного 

мислення



https://mathaxiology.wordpress.com/

https://mathaxiology.wordpress.com/


«МАТЕМАТИКА В 
РІДНІЙ ШКОЛІ»

з новим передплатним індексом  

68834

НЕ ЗАБУВАЙТЕ 
ПЕРЕДПЛАЧУВАТИ 

ЖУРНАЛ І ДРУКУВАТИ

СВОЇ ДОРОБКИ НА

ЙОГО СТОРІНКАХ



Група вчителів математики



Час обміну контактами

для обміну досвідом!!!

• Васильєва Дарина Володимирівна

vasilyevadarina@gmail.com

mailto:vasilyevadarina@gmail.com

