
 Краще думати і робити помилки, 

 ніж не думати взагалі… 

Гіпатія 

 

Методичний тиждень викладачів фізико-математичних дисциплін на тему 

«Цікаво знати» проведено з 5 лютого по 9 лютого 2018 року. 

Студенти під керівництвом викладача Новика Ю. І. випустили газету «Чи 

знаєте Ви, що…». 

Проведено засідання комп'ютерного клубу «Chipset» на тему «Григорій 

Сковорода – український просвітитель – гуманіст, філософ, педагог» (викладач 

Новик Ю.І.) . 

На засіданні клубу «Eniak» 

проведено брейн-ринг «Мандрівка у 

планетарій» (викладач Герасимчук С.В.) 

Студенти першого курсу взяли 

активну участь у виставці студентських 

публікацій «Він сіяв слово між людьми» 

Цікаво пройшла науково-практична 

конференція «Сторінками історії 

математики», яку підготували і провели 

студенти першого і другого курсів під керівництвом викладачів Дітківської В.М. і 

Яценко В.К. 

У виступах студентів було висвітлено цікаві факти з історії виникнення 

чисел, дробів, одиниць довжини. Змістовними були виступи, 

присвячені давньогрецьким математикам та  переконливо 

обґрунтовано зв'язок математики і мистецтва. 

Конференція розпочалася виступом студентки першого 

курсу Наумович Юлії на тему ''Давньогрецькі математики 

VII – VIII ст. до н.е". У своєму виступі студентка навела 

цікаві факти із життя та діяльності Фалеса Мілетського, 

Піфагора Самоського, Евкліда та Архімеда.  

Про історію виникнення геометрії розповіла студентка 

другого курсу Дмитрук Валерія. У своєму виступі вона 

зазначила, що геометрія виникла з практичних потреб людства, а евклідова 

геометрія досі є основою предмета геометрія, який ми вивчаємо. 



Студентка другого курсу Гриб Марина 

повідомила про те, як люди навчились рахувати та  

вводити спеціальні знаки для запису чисел. 

Відзначила, що з часом були створені різні системи 

числення у різних народів, але на сьогоднішній день у 

всьому світі користуються арабською системою 

числення. 

Емоційним був виступ студентки першого курсу 

Чупири Валерії про історію виникнення дробів. Саме 

потреба в точніших вимірюваннях привела до того, що 

одиниці вимірювання стали ділити на частини. З гідно з даними археологів історія 

дробів налічує близько 5 тисяч років. Колись дії з дробами завдавали людям 

надзвичайних труднощів. Тоді, мабуть і виникло німецьке прислів'я "попасти в 

дроби", що означало опинитися в скрутному 

становищі. 

Ще Д.І.Менделеєв зауважив, що "наука 

починається там, де починаються вимірювання". 

Цікавий історичний матеріал про одиниці довжини 

підготувала студентка другого курсу Прус Людмила.  

Даний матеріал можна використати під час 

проведення пробних уроків та виховних заходів з 

метою поглиблення інтересу до вивчення 

математики. 

Математику і мистецтво поєднує прагнення до 

пізнання і творчості. Про математику і скульптуру, 

математику і архітектуру, математику і живопис, 

математику і музику розповіла студентка другого курсу 

Качаненко Анна. У своєму виступі студентка відмітила, 

що не можна відділити людський інтелект від емоцій. 

"Музика – математика почуттів, а математика – музика 

розуму", – так писав англійський математик Д.Сильветр. 

Матеріали конференції сприяють поглибленню 

інтересу до вивчення математичних наук. За результатами роботи конференції 

було видано збірник матеріалів. 

Під час методичного тижня проведено олімпіаду з математики. Серед 

студентів першого курсу переможцями стали: 

І місце –  Наумович Ю.О. (113 група), 

ІІ місце – Кузьмич В.М. (211 група), 

 Романюк Н.Р. (111 група), 

ІІІ місце – Курильчук П.В. (211 група). 



 
Переможці серед студентів другого курсу: 

І місце – Кобилинський О.М (221 група), 

ІІ місце – Бородавка Н.А. (221 група), 

ІІІ місце – Прус Л.О. (123 група), 

Хоменко Т.О. (123 група). 

 
Фізичні олімпіади пропагують науково–технічні знання, сприяють розвитку 

творчого мислення, наполегливості й цілеспрямованості, залученню до серйозних 

занять фізикою. 

Переможцями стали: 

I  місце – Самійлик Катерина, (111 група)  

II місце – Романюк Наталія, (112 група)  

ІІІ місце – Заєць Марія, (111група) 

Митрофанова Аліна, (111 група)  

 

 

 

Метою проведення олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки є 

стимулювання творчого самовдосконалення студентів, зацікавлення їх у 

поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих 

студентів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення, підвищення інтересу до 

інформаційних технологій.  

Тому 7 лютого 2018 року у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж 

імені І.Я.Франка» проходив перший етап XІІ Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Житомирщини. 

Кращими знавцями інформатики стали: 



І місце – Кобилинський Олександр (221 група); 

ІІ місце – Венечук Михайло (221 група); 

ІІІ місце – Нікуліна Катерина (123 група); 

Майбутній вчитель початкових класів має 

набути методико-математичних компетенцій. Саме 

тому студенти 3 курсу вивчають дисципліну 

«Методика навчання інформатики в початкових 

класах».  

З метою виявлення творчих, обдарованих студентів, які прагнуть набути 

знань, вмінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності в 

початковій школі, 6 лютого проведено олімпіаду з методики навчання 

математики. Учасники олімпіади – студенти 3 курсу відділення «Початкова 

освіта». 

Переможцями стали: 

І місце – Тимошенко Г.М. (134 група), 

ІІ місце – Варейчук Я.П. (132 група), 

ІІІ місце – Терещук Н.В. (132 група). 

Проведено конкурс методичних копілок з методики математики.  

У конкурсі перемогли: 

І місце – Касянчук М.О. (134 група),  

Луференко В.О. (134 група), 

ІІ місце – Боса О.В. (133 група), 

Присяжнюк В.Р.(134 група), 

Стрельченко Д.Г. (134 група), 

ІІІ місце – Вакуленко Т.С. (131 група), 

Прищепа О.Р.(133 група), 

Самко АА. (133 група), 

Яценко А.О. (131 група). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лютого студентка 131 групи Корнієнко Н.С. провела відкрите пробне 

заняття з математики на тему «Множення трицифрового числа на одноцифрове 

виду 240*3» у 3-А класі Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Г.І.Шелушкова №1. 



 
 

Це був перший пробний урок студентки, який проведено на належному 

методичному рівні.  

нформаційно-освітній веб-квест є невід’ємною складовою сучасного 

активного навчання. Освітній 

веб-квест сприяє покращенню 

організації активної пізнавальної 

діяльності, логічного мислення, 

аналізу, узагальнення, 

систематизації та оцінки 

інформації, підвищує мотивацію 

до самонавчання, формує нові компетенції (розвиток комп'ютерних навичок, 

підвищення словникового запасу), реалізації креативного потенціалу (розвиток 

дослідницьких і творчих здібностей), а також покращує уміння використовувати 

теоретично накопичену інформацію для розв'язання конкретної проблеми.  

Веб-квест «У пошуках істини» для студентів четвертого курсу відділення 

«Початкова освіта» підготувала і провела Сойнова Н.І. Цей захід дав можливість 

використати сучасні технології, які зорієнтовані на студентів, занурених у процес 

навчання, що розвивають їх критичне мислення. Перемогу в квесті здобули такі 

студенти: Печериця Г.Д. (142 група), Іваніцька А. В. (143 група), Олексіна М.В. і 

Козловець Я.Я. (144 група). 

Технологія  веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації 

дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук 

інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така 

технологія дозволяє працювати в групах (від 

трьох до п’яти студентів), розвиває 

конкурентність та лідерські якості студента, 

підвищує не тільки мотивацію до процесу 

здобування знань, а й відповідальність за 

результати діяльності та їх презентацію. З 

метою підвищення інтересу студентів до 

інформатики, розвитку логічного мислення, 

уміння використовувати інформаційні 



технології, знаходити необхідну інформацію в Інтернеті, нести відповідальність за 

результати власної діяльності, для студентів 2 курсу проведено веб-квест 

«Винаходи в інформатиці». 

На студентів чекала захоплююча 

подорож мережею Інтернет, під час якої 

вони повинні були виконати 4 завдання. 

Кожне завдання включало декілька 

запитань, які оцінювалися певною 

кількістю балів. На виконання одного 

завдання у студентів була 1 доба. Кожен із 

учасників мав можливість працювати над 

завданнями в індивідуальному темпі, в 

зручний час, в будь-якому місці та з будь-якого пристрою, який має доступ до 

мережі. 

По закінченню веб-квесту було опубліковано правильні відповіді до всіх 

завдань та визначено переможців. Ними стали: 

1 місце – Кобилинський О. М., студент 221 групи; 

2 місце – Кириченко Д. О., студентка 121 групи; 

3 місце – Бородавка Н. А., студент 221 групи, 

  Бондаренко А. С., студентка 123 групи. 

 

 
 

Підсумки методичного тижня фізико-математичних предметів і дисциплін 

підбито на засіданні предметної (циклової) комісії, відзначено переможців 

олімпіад, конкурсів та веб-квестів грамотами. 

 


