
Математику вже за те любити варто,  

                                          що вона розум до ладу приводить.    

М.В.Ломоносов 

Методичний тиждень викладачів фізико-математичних дисциплін на тему «Наука 

навколо нас» проведено з 3 лютого по 7 лютого 2020 року. 

У понеділок, 3 лютого, студенти-першокурсники продемонстрували своє вміння 

створювати буклети-мотиватори, працюючи над темою «150 років знань, добра і 

любові». Присвячені вони 150-річчю створення нашого навчального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лютого 2020 року був проведений  І етап  Олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів І–ІІІ курсів ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка». 

Метою проведення такої Олімпіади було виявити студентів із кращими знаннями 

з дисципліни, показати важливу роль інформатики в роботі фахівця, розвивати творчі 

здібності студентів,  підтримувати 

традиції коледжу та визначити 

представника від коледжу для 

участі у ІІ обласному етапі. 

Учасниками були студенти І–

ІІІ курсів всіх напрямків 

підготовки молодшого 

спеціаліста. Журі очолював голова циклової комісії викладачів загальнотехнічних та 

спеціальних дисциплін Герасимчук С.В., заступник голови журі – викладач 

інформатики Новик Ю.І., член журі – викладач інформатики Кириченко І.Л.  



Виконувалися завдання за напрямами: в текстовому процесорі  MSWord, в 

табличному процесорі MSExcel та тестування з теорії інформатики. 

 Переможцями стали: 

І місце – Кондратюк Олег, студент 211 групи; 

ІІ місце – Кудра Андрій, студент 221 групи; 

Мальченко Артем, студент 111 групи; 

ІІІ місце – Вакуленко Даниїл, студент 211 групи; 

Курильчук Павло, студент 231 групи. 

Упродовж тижня проведено засідання клубу «Eniaс» на тему «Інформатика служить 

людині» (викладач Герасимчук С.В.). 

 

 

 

 

 

 

Члени клубу «Chipset» (викладач Новик Ю.І. ) творчо підійшли до виконання 

завдання «Стів Джобс: геній і борець». З 

результатами своєї роботи ознайомили студентів 

першого курсу. 

Цікаво пройшла науково-практична 

конференція «Фізико-математичні науки – шлях 

до пізнання істини», яку підготували і провели 

студенти першого-третього курсів під керівництвом викладача Самійлик А.С. 

Пошук істини – шлях пізнання непізнаваного. 



Перші свідомі кроки людини – це кроки до пізнання того, що світ непізнаваний. 

Народження світу для людини – це осягання нескінченності його пізнання. Невтомний 

пошук істини веде людину по життю. У виступах студентів було висвітлено багато 

цікавих фактів з історії математики, фізики. 

Ще Д.І.Менделеєв зауважив, що "наука починається там, де починаються 

вимірювання". Цікавий історичний матеріал про одиниці довжини підготувала 

студентка Наумович Юлія.  Даний матеріал можна використати під час проведення 

пробних уроків та виховних заходів з метою поглиблення інтересу до вивчення 

математики. 

Сьогодні, в епоху неймовірної кількості інформації, яку ми вживаємо щодня, 

фейки стали невід’ємною частиною кожної стрічки новин. Автори контенту все більш 

успішно та витончено обманюють людей. А соціальні медіа швидко поширюють 

дезінформацію. У виступі Столяренка Юрія дані поради, як уберегтися від 

неправдивої інформації в сучасному медіасередовищі. 

Матеріали конференції сприяють поглибленню інтересу до вивчення фізико-

математичних наук. За результатами роботи конференції було видано збірник 

матеріалів. 



Студенти коледжу під керівництвом викладачів Новика Ю.І. та Кириченко І.Л. 

оформили стінгазету «Математика – праобраз краси ». 

У вівторок, 4 лютого,  відбулася виставка  леп-буку 

«Батьки сучасної фізики». Метою його було допомогти 

студентам усвідомити, що великі вчені фізики і їх 

відкриття змінили наш світ і суттєво вплинули на життя 

багатьох поколінь. 

 

Ми знаємо чимало імен тих, кому ми завдячуємо своїми знаннями про Всесвіт: 

Аристотель, Архімед, Галілео Галілей, Микола Коперник, Джордано Бруно, Йоган 

Кеплер, Ісаак Ньютон, Михайло Ломоносов, Шарль 

Кулон, Георг Ом, Александро Вольта, Блез Паскаль, 

Анре-Марі Ампер, Майкл Фарадей, Дмитро 

Менделєєв, Марія Склодовська-Кюрі, П’єр Кюрі, 

Альберт Ейнштейн, Костянтин Ціолковський, Ернест 

Резерфорд, Нільс Бор і багато інших учених, які зробили вагомий внесок у розвиток 

цієї науки. 

Відповідь на питання  «Як зробити фізику цікавою?» дав Альберт Ейнштейн. 

«Робити відкриття – це наука. Робити вигляд, що робиш відкриття, – мистецтво. 

Процес наукових відкриттів – це по суті, неперервна втеча від чудес».  Тому 

студентам була запропонована виставки плакатів та малюнків під назвою «Досліди 

фізики».  

5 лютого 2020 року була проведена олімпіада з фізико-астрономічного модуля   

серед студентів І курсів ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 

І.Я.Франка». Переможцями стали: 

І місце – Нідзелик Валерія (112 група); 



ІІ місце – Максименко Даша (111 група); 

ІІІ місце – Вакуленко Даниїл, (211 група). 

Ще А. Ейнштейн зазначав: «Хоч би як добре працювала машина, вона зможе 

розв'язувати всі задачі, що ставляться перед нею, але сама жодної задачі не придумає». 

Математична компетентність – це інтегративне утворення особистості, що поєднує в 

собі математичні та загальнонавчальні знання, уміння, навички, досвід математичної 

та загальнонавчальної діяльності, особистісні якості, які обумовлюють прагнення, 

готовність і здатність розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних 

життєвих ситуаціях і потребують використання 

математичних методів розв’язання, усвідомлюючи 

при цьому значущість предмету і результату 

діяльності. Математична компетентність 

виявляється у розумінні ролі математики у пізнанні 

дійсності; володінні математичною термінологією, 

умінні логічно розмірковувати, обґрунтовувати свої 

дії; умінні користуватися знаковою та графічно поданою інформацією; здатності 

розв’язувати математичні задачі, умінні оцінити доцільність використання 

математичних методів для розв’язання практичної задачі; умінні формулювати 

математичні моделі практичних задач, розв’язувати їх математичними методами та 

інтерпретувати результати; здійснювати аналіз та оцінку отриманих результатів. Тому 

під час методичного тижня проведено олімпіаду з 

математики. Серед студентів першого курсу 

переможцями стали: 

І місце – Мамич Яна, студентка 113 групи; 

ІІ місце – Коляда Єлизавета, студентка 112 групи; 

ІІІ місце – Старинець Роман, студент 111 групи; 

        Нідзелик Валерія, студентка 112 групи. 

Тому Яна представлятиме студентську громаду 

коледжу на ІІ етапі математичної олімпіади в 

м.Житомирі. 

Переможцями серед студентів другого курсу стали: 



І місце – Грищенко Юлія (121 група). 

ІІ місце – Ярмоленко Лідія  (123 група). 

ІІІ місце – Карпан Ірина (122 група). 

Студенти третього курсу взяли участь в 

олімпіаді з методики навчання математики в 

початкових класах. Переможцями стали: 

І місце – Наумович Ю.О.(133 гр.) 

ІІ місце – Сенчило Т.С.(132 гр.)  

ІІІ місце – Ковальчук М.В.(132 гр.) 

Як зробити фізику, математику, 

інформатику цікавою? 

 У четвер, 6 лютого 2020 року, було 

проведено брейн-ринг «Мудрим ніхто не вродився, а навчався». Що дозволило 

викладачу пожвавити навчально-виховний процес, розкрити творчий потенціал 

кожного студента, активізувати їх діяльність і розвивати інтерес до навчального 

матеріалу. У грі брали участь три команди у складі студентів 111 групи, 112 групи, 

113 групи.  

 

Сценарій інтелектуально-розважальної гри складено на основі вікторин із фізики, 

інформатики, математики. Підібрані цікаві питання відповідного рівня складності, які 

дають змогу розвивати інтелектуальні здібності студентів і мають велике пізнавальне 

значення. 

З кожним днем онлайн-навчання стає  популярнішим  в Україні, адже мобільний 

телефон, планшет, ноутбук – це пристрої, за допомогою яких  усі охочі можуть 

здобувати знання. Головне — це бажання вчитись.  



З 5 лютого 2020 року у рамках партнерства з мережевою академією CISCO 

студенти та викладачі Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка 

зареєструвалися для участі в заході з нагоди Дня Безпечного Інтернету. Програма 

Мережних академій Cisco, Кіберполіція 

України, компанія ERC та провідні 

університети країни за підтримки Інституту 

модернізації змісту освіти презентували 

онлайн-урок "Інтернет: як безпечно грати, 

навчатися і працювати" для всіх охочих 

викладачів та студентів коледжу. Кожен 

учасник заходу мав можливість переглянути відео тематичних доповідей експертів:  

        - «Як хакери захищають інтернет» (Олексій Барановський, к.т.н., CISSP, CISM, 

CEH, CHFI,  доцент кафедри інформаційної безпеки Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"). 

  - «Небезпеки кіберпростору» (Бараненко Роман Васильович, професор 

кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ).  

  

          

Після перегляду презентованих відеоматеріалів учасники мали можливість 

задати запитання доповідачам та пройти онлайн тестування. Сьогодні така тематика є 

актуальною, адже суспільство перебуває в процесі постійної глобалізації та 

інформатизації, міста переходять на принцип SMART, а проблеми можна вирішити, 



скориставшись смартфоном, тому важливо для кожного з нас знати як безпечно 

навчатися і працювати в мережі Інтернет.  

Завершився тиждень засіданням циклової комісії, на якому були підбиті підсумки 

і відзначено переможців та активних учасників грамотами. 

 

 


