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Філімонова 

Юліана Аркадіївна

вчитель математики

Спеціаліст І категорії

Дата народження –

17 листопада 1965 року.

Педагогічний стаж –

34 роки 

Робота в  даному  

навчальному закладі –

23 роки



ВІЗИТНА КАРТКА

«Ніколи не зупиняйся на досягнутому, бо життя – це 

процес, тому потрібно  завжди рухатися вперед»



Освіта
2002 рік. Слов’янський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю «Дефектологія». 

Присвоєна кваліфікація «Логопед шкільних і дошкільних 

закладів, олігофренопедагог»

1988 рік.  Харківський державний педагогічний інститут ім. 

Г.С.Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика 

початкового навчання». 

Присвоєна кваліфіація  «Учитель початкових класів»



Підвищення кваліфікації



Педагогічне кредо

Вимогливість до учнів у

поєднанні з повагою до

їхньої особистості

Життєве кредо

Віддай людині крихітку себе.

За це душа поповнюється світлом



Люблю – школу, дітей, життя, математику 

Знаю – методи, підходи, технології навчання 

Вмію – розказати, пояснити, навчити 

 

Мета життя і діяльності   - 

жити,    творити, робити добро. 



«Життя прекрасне двома речами:  
  можливістю вивчати математику  
 й можливістю викладати її».  
                                           С.Пуассон   

Основна проблема, яку я поставила перед

собою: всебічний і гармонійний розвиток учнів

шляхом особистісно орієнтованого підходу до

кожної дитини.



Навчання

Доступність

Наочність

НаступністьНауковість

Основні принципи роботи

Індивідуаль
ний
підхід



Форми навчальної роботи на уроці:
• Фронтальна
• Групова
• Індивідуальна

Ігрові форми роботи:
• Урок – презентація
• Урок – казка
• Урок – подорож
• Урок - КВК



Методи роботи

Активізація пізнавальної діяльності
А чи знаєте ви?
Проблемні запитання
Математичні диктанти
Навчаю – вчуся
Робота в парах
Мозковий штурм



Способи перевірки робіт

• Перевірка вчителем
• Допомога консультантів
• Самоперевірка
• Взаємоперевірка 



Навчально-методична робота
 Виступи на засіданнях методоб’єднань вчителів 

старших класів, класних керівників, вихователів,  
педрадах.

 Створення презентацій до уроків математики та 
виховних заходів.

 Розробки конспектів нестандартних уроків, 
сценаріїв виховних заходів, дидактичних 
матеріалів до уроків.

 Використання інноваційних технологій навчання
 Вивчення навчального матеріалу з погляду 

сучасних форм і методів
 Збереження психологічного здоров'я на уроках 

математики
 Використання міжпредметних зв'язків



 Модернізація навчально-виховного процесу: 

проблеми та можливості

 Формування навчально-пізнавальної 

компетентності на уроках математики

 Методи навчання в сучасній школі. Активні 

методи навчання

 Сучасний урок математики в контексті 

компетентісного підходу



Дати дітям радість праці, 

радість успіху у навчанні, 

здобути в їхніх серцях почуття гордості, 

власної  гідності  -

це перша заповідь вихователя.

В.О.Сухомлинський

Класний керівник,  вихователь







Дякую 
за увагу


