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ЖИТТЄВЕ  КРЕДО: 
Знаєш сам – навчи інших.

https://alla-kolchak.com.ua/


Розв'язок рівнянь та систем рівнянь + графічний метод;
(алгебра з 8 кл.+ інформатика  8 -9 кл.: 
Тема: Розв’язування компетентнісних задач



Тема з інформатики з 8 по 9 кл.: «Виконання 

індивідуальних і групових навчальних проектів із 

дослідження предметної галузі навчального  
курсу «Інформатика»» 

Приклад : модель, з 
допомогою якої 
демонструється 
відносність руху на 
прикладі човна, що 
перетинає річку.



SMathStudio

1) Розв'язок рівнянь та систем рівнянь + графічний метод;
(алгебра з 8 кл.+ інформатика  8 -9 кл.: тема: Розв’язування 
компетентнісних задач

(наприклад: 2x - 1 6 = 0; 
знайти корні полінома x4-6x 3 +12 x 2 = 10х-3 ; 
розв’язок рівнянь методом хорд )



SMathStudio

2) розв’язок рівнянь
матричної алгебри; 
(алгебра 10-11 кл.+ 
інформатика 10 кл. 
«Моделі і моделювання. 
Аналіз та візуалізація 
даних»; 11кл. «Інформаційні 
технології в навчанні»)

3) розв’язок задач 
математичного аналізу
(наприклад:  знайти 
значення функції в т.а)



Interactive Science 
Simulations 

http://phet.colorado.edu

http://phet.colorado.edu/


Майстер – клас «Застосування 
математичних компетенцій 

при визначенні вартості 
нерухомого майна»

Майстер – клас
«Використання новітніх 

технологій на уроках
природничого циклу при 

вивченні господарства світу»

Майстер – клас "Діти і 
гроші. Фінансова 

грамотність як запорука 
соціальної безпеки"

Майстер-клас «Кредитні 
таємниці» / Інформаційні 

системи і технології в 
фінансах банківських 

установ 

http://alla-kolchak.com.ua/


як правильно формувати свій бюджет, 
робити заощадження

робити заощадження

інвестувати чи брати кредит

розраховувати ринкову вартість об’єктів 
нерухомого та рухомого майна  та ін.



Формування компетентностей
• виконання розрахунків для визначення вартості різних 

об’єктів власності;
• проведення аналізу ринку нерухомості;
• систематизація та групування даних для планування 

діяльності із використанням спеціалізованих комп’ютерних 
програм;

• підготовка даних для складання поточних та перспективних 
планів діяльності;

• забезпечення власних інформаційних потреб.
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На головну




