
Арифметика — це лічильна мудрість.  

Без цієї мудрості ні філософа,  

ні лікаря не може бути. 

Л. П. Магницький 

Тиждень ЦК викладачів фізико-математичних дисциплін, що був 

проведений з 8 лютого по 12 лютого 2016 року, пройшов під гаслом 

«Арифметика — це лічильна мудрість. Без цієї мудрості ні філософа, ні 

лікаря не може бути». 

Викладач Дітківська В.М. підготувала творчий проект "Видатні 

українські математики, в рамках якого було випущено буклет "Творці 

математики з України".  

 

 

Студенти Башинський М.О., Бубон В.О., Касянчук Ю.О., Кравченко 

Ю.О., Мосійчук Д.О., Павленко Д.В., Савін О.Л., Філінський В.Р., Троянчук 

Д.О., Ярмоліцький Н.В. (231 гр.) представили презентацію на тему: "Вони з 

когорти математиків України" (викладач Новик Н.П.).  

 

 

Студенти Журахівська В.В. (121 гр.), Хитрич І.Г. (121 гр.), Мартинюк 

С.Ю. (122 гр.), Чопик В.П. (122 гр.) провели виховну годину для студентів 

першого курсу (викладач Яценко В.К.). на тему: "Корифей української 

математики", присвячену Михайлу Кравчуку. 



 

 

                            

 

 

 

 

На засіданні "Я люблю тебе, земле Поліська" члени комп’ютерного 

клубу "Chiрset" продемонстрували презентації про міста і села 

Житомирщини (викладач Новик Ю.І.).  

 

 

 

Студенти першого курсу переглянули відеофільм "Сторінками 

вітчизняної космонавтики", випустили газету "Перший український 

космонавт", присвячену Л.Каденюку (викладачі Герасимчук С.В., 

Невмержицький О.П.). 

Цікаво пройшов круглий стіл "Мої перші пробні уроки з математики". 

Студенти третього курсу Блонська К.В., Вдовиченко К.М., Соколенко Т.В. 

(131гр.), Луцко О.С., Лясківська А.О., Матіяш В.В., Медведська О.П. (132 

гр.), Мельник Ю.М., Москалець Ю.Ю. (133 гр.), Михалюк Т.О., Парфенюк 



М.А., Пономаренко К.А. (134 гр.), Рудик О.С., Сантарська І.П.(135 гр.) 

провели і презентували пробні уроки з математики в початкових класах 

місцевих шкіл.  Методисти Прищенко М.М., Самійлик А.С., Сніцаренко Н.Я. 

привітали студентів з першими спробами педагогічної діяльності; відзначили 

старанність і відповідальність практикантів під час підготовки до проведення 

пробних уроків, вміння спілкуватися з молодшими школярами, прагнення 

чітко, зрозуміло і правильно пояснити учням навчальний матеріал, 

використання різних методів навчання, дотримання вимог методики 

навчання математики в початкових класах.  

 

 

 

8 лютого 2016 року проведено олімпіаду з математики серед студентів 

першого курсу. Переможцями стали:        

І місце -   Варейчук Я.П.  (112 гр.) 

ІІ місце -  Грищенко М.М. ( 113 гр.), Яценко А.О.  (111 гр.),  

                Яценко В.В.  ( 111 гр.)  

 ІІІ місце - Примак Н.Г. ( 113 гр.)  



 

9 лютого  2016 року проведено олімпіаду з основ початкового курсу 

математики серед студентів другого курсу відділення "Початкова освіта". 

Призові місця посіли: 

             І місце -    Потапчук М.О. ( 124 гр.)  

             ІІ місце -  Хитрич І.Г.  ( 121 гр.)  

             ІІІ місце - Журахівська В.В. (121 гр.)  

            ІІІ місце – Трусова В.С.  (123 гр.)  

 

 

 

 

 

 

10 лютого 2016 року проведено олімпіаду з методики навчання 

математики серед студентів третього курсу відділення "Початкова освіта".   

Переможцями стали: 

           І місце -   Карманюк А.О. ( 135 гр.) 

           ІІ місце -  Мінчинська Н.Р. ( 131 гр.) 

           ІІІ місце - Курильчук Н.В. ( 131 гр.) 

            



 10 лютого 2016 року проведено олімпіаду з фізики серед студентів 

першого курсу. Призові місця посіли: 

    І місце -   Килимник А. К. ( 111 гр.) 

            ІІ місце -  Варейчук Я.П.  ( 112 гр.) 

            ІІІ місце - Яценко А.О.     ( 111 гр.) 

             

 

11 лютого проведено перший тур X Всеукраїнської олімпіади з 

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

акредитації Житомирщини. Переможцями стали: 

          І місце -     Кравченко Ю.О. (231 гр.) 

            ІІ місце -    Левицька О.Ю. (134 гр.) 

            ІІІ місце -   Гордійчук О.Ю. (221 гр.) 

  Іваніцька А. В.  ( 123 гр.) 

 



 Проведено математичний квест, визначено переможців: 

    І місце -     Кушніренко М.М. (133 гр.) 

            ІІ місце -    Варейчук Я.П.  (134 гр.) 

         ІІІ місце -   Якимчук В.О.   (124 гр.) 

  

 

 

 

 

 

Студенти 221 групи підготували моделі для виставки многогранників 

(викладач Дітківська В.М.), а студенти 

першого курсу підготували виставку 

малюнків "Фізика навколо нас". 

Методичний тиждень завершився 

засіданням предметної (циклової) комісії 

викладачів фізико-математичних дисциплін 

на тему: "Конструктивна взаємодія між 

викладачем і студентами на навчальних заняттях з основ початкового курсу 

математики як механізм формування логіко-математичної компетентності 

студентів коледжу". Викладач Новик Н.П. виступила з доповіддю "Мотивація 

до вивчення основ початкового курсу математики – необхідна умова 

формування логіко-математичної компетентності студентів коледжу"; 

викладач Дітківська В.М. підготувала методичне повідомлення "Активізація 

пізнавальної активності студентів під час вивчення теми: "Величини та їх 

вимірювання". На засіданні проведено підсумки методичного тижня фізико-

математичних дисциплін. 


