
 

Математика — це велична споруда,  

створена уявленнями людини,  

для пізнання Всесвіту. 

 Ле Корбюз’є 

З  метою підвищення  інтересу здобувачів освіти до вивчення математики з  8по 

12 лютого 2021 року було проведено методичний тиждень викладачів фізико-

математичних дисциплін,  девізом  якого були слова Ле Корбюз’є  "Математика — 

це велична споруда, створена уявленнями людини, для пізнання Всесвіту". 

 У понеділок, 8 лютого 2021 року, студенти коледжу під керівництвом 

викладачів Герасимчука С.В. та Новика Ю.І. оформили стіннівку «Математичний 

калейдоскоп». 

У вівторок, 9 лютого 2021 року, студенти-першокурсники взяли участь у 

конкурсі буклетів-мотиваторів, на тему «Учитель очима дитини».  

Також цього дня проведено олімпіади з математики та методики навчання 

математики.  

Засвоєння методів розв’язування олімпіадних задач вимагає від студентів 

напруженої, активної та кропіткої самостійної роботи. Хочу нагадати вислів 

відомого математика Д. Пойа, який студент повинен пам’ятати завжди: 

“Розв’язування задач — практичне мистецтво, подібне до плавання, катання на 

лижах чи грі на фортепіано; навчитись його можна, тільки беручи приклад із 

кращих зразків та постійно практикуючись… Та пам’ятайте: якщо ви хочете 

навчитись плавати, то сміливо входьте в воду, а якщо хочете навчитись 

розв’язувати задачі, то розв’язуйте їх”. 

 Серед студентів першого курсу переможцями олімпіади з математики стали: 



І місце – Бежовець Анастасія, студентка 113 групи; 

ІІ місце – Дем’янчук Яна, студентка 112 групи; 

       Жигора Олександра, студентка 113 групи; 

ІІІ місце – Зубленко Олександра,  

        Іщук Марина, студентки 113 групи. 

Переможці серед студентів другого курсу: 

І місце – Коляда Єлизавета, студентка 122 групи; 

ІІ місце – Товкач Олександра, студентка 123 групи; 

        Нідзелик Валерія, студентка 122 групи; 

ІІІ місце – Чаплінська Вікторія, студентка 121 групи. 

Переможці олімпіади з методики математики: 

І місце –Задорожня Ірина, студентка 133 групи; 

ІІ місце –Кравченко Вікторія, студентка 133 групи;  

ІІІ місце –Тищенко Марія, студентка 131 групи. 

     10 лютого 2021 року був проведений І етап Олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів І–ІІІ курсів коледжу. 

Метою проведення Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки було 

виявити кращі знання 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 викладач Герасимчук С.В., заступник голови журі – 

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

Виконувались завдання за напрямами: в текстовому процесорі MSWord, в 

табличному процесорі MSExcel та тестування з 

теорії інформатики. Переможцями стали: 

І місце –Столяренко Юрій, студент 122 групи; 

ІІ місце –Рябой Руслана, студентка 311 групи; 

ІІІ місце –Пенчева Юлія, студентка 132 групи. 

Науково-дослідницька діяльність – це творча праця студента під 

керівництвом викладача, яка полягає у відкритті нових знань на основі науки та 

особистого досвіду. Наукове дослідження в цілому – це особлива форма процесу 



пізнання, це цілеспрямоване вивчення об’єкту на основі науки, яке завершується 

новими знаннями про досліджуваний об’єкт. 

Дослідницька діяльність – потужний засіб розвитку компетентності, 

ефективна форма пізнання та самоосвіти. Тому під час методичного тижня  

пройшла науково-практична конференція «Числа керують світом».  

Матеріали конференції сприяють поглибленню інтересу до вивчення фізико-

математичних наук. За результатами роботи конференції було видано збірник 

матеріалів. До збірника ввійшли статті : 

Беседовської Тетяни, студентки 113 групи «Краса пропорцій, яку створила 

людина, придумав Бог, а побачила людина». Науковий керівник Яценко В.К. 

Зубленко Олександри, студентки 113 групи «Історія виникнення дробів». 

Науковий керівник Кириченко І.Л. 

Славушевич Наталії, студентки 112 групи «Віхи створення і розвитку 

обчислювальних машин». Науковий керівник Новик Ю.І. 

Чорноплечі Катерини, студентки 112 групи «Стала Планка». Науковий 

керівник Сторожинська Д.В. 

Бубон Дарини, студентки 132 групи «Давні одиниці вимірювання довжини у 

фізиці та у народному фольклорі». Науковий керівник Самійлик А.С. 

Пенчевої Юлії, студентки 132 групи «Загадкове число 12».  Науковий 

керівник Герасимчук С.В. 

Товкач Олександри, студентки 123 групи «На зорі розвитку чисел». 

Науковий керівник Дітківська В.М. 

 

 



Під час методичного тижня було проведено олімпіаду з фізики, метою 

проведення якої стало виявлення знання з предмету, розвиток творчих здібності 

студентів,  підтримка традицій коледжу. 

 Серед студентів першого курсу переможцями стали: 

І місце – Іщук Марина, студентка 113 групи; 

ІІ місце – Зубленко Олександра, студентка 113 групи; 

ІІІ місце – Жигора Олексанра, студент 113 групи; 

                  Жиляєва Дарина, студентка 111 групи. 

 Зоряне небо – барвисте, яскраве, таємниче і чарівне видовище, від якого 

людині в усі часи було важко відвести погляд. Картина зоряного неба незмінно 

вражає нас своєю величчю і красою. Один із стародавніх мудреців Сенека сказав: 

«Якби на Землі було тільки одне місце, 

звідки видно зоряне небо, то до нього зі всіх 

кінців стікалися б натовпи людей, спраглих 

побачити це чудо». У темну, безмісячну і 

безхмарну ніч на небі видно безліч зірок. 

Здається, важко розібратися в цій величній 

картині зоряного неба. Тому для показу величі зоряного неба у середу, 10 лютого 

2021 року, відбулася виставка  малюнків під назвою «Зоряне небо».  

У четвер, 11 лютого 2021 року, відбувся перегляд відеофільмів на тему 

«Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України (до 70-річчя від дня 

народження)» у режимі онлайн. 



Також у режимі онлайн відбулося спільне засідання викладачів циклової 

комісії фізико-математичних дисциплін із творчою лабораторією «ІКТ як засіб 

організації інтерактивної співпраці викладача та студента», на якому розглядалася 

проблема співробітництва викладача і студентів в умовах нової платформи 

дистанційного навчання.                     

У п’ятницю, 12 лютого 2021 року, викладач інформатики Кириченко І.Л. зі 

студентами І-ІІ курсів провела вебквест «Видатні постаті математики» 

http://surl.li/qlga 

19 лютого 2021 року викладач математики Яценко В.К. разом зі студентами 

121 групи провели показове заняття з математики на тему "Куля. Сфера".  

 

Для досягнення мети було використано інтерактивні методи, прийоми роботи 

з застосуванням мультимедійної презентації, моделей геометричних тіл та 

предметів форми кулі та сфери. На занятті студенти виконували вправи зі 

«Збірника завдань для підготовки до ЗНО», який є авторською методичною 

розробкою викладача. 

Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певною мірою свідчить про 

http://surl.li/qlga


готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної 

діяльності, до оволодіння професійною освітою. І як підсумок було проведено гру 

«Вірю - не вірю». 

Тиждень завершився засіданням викладачів циклової комісії, на якому були 

підбиті підсумки методичного тижня. Було відмічено, що всі викладачі комісії 

працювали над організацією проведення тижня активно та творчо з метою 

розширювати у студентів сфери застосування знань, умінь та навичок, набутих на 

заняттях, та розвивати їх інтерес до вивчення фізико-математичних предметів та 

дисциплін. Студенти проявляли ініціативу в підготовці тижня та творчий підхід у 

виконанні завдань. 


