
Ніякі людські дослідження не можна 

назвати наукою, якщо вони не пройшли через 

математичне доведення. 

                                      Леонардо да Вінчі. 

Методичний тиждень викладачів фізико-математичних дисциплін на тему 

«Наука навколо нас» проведено з 8 лютого по 15 лютого 2019 року. 

Тиждень розпочався з майстер-класу з математики. Викладач Дітківська В.М. 

разом зі студентами 123 групи провела показове заняття на тему «Площа поверхні 

та об’єм многогранників. Розв’язування задач». Заняття сучасне, цікаве, 

продуктивне, проведено на високому науковому і методичному рівні, сприяє 

формуванню вмінь і навичок студентів застосовувати отримані знання з геометрії 

для розв’язування задач. 

 

Традиційною стала і науково-практична конференція, цього року вона мала 

цікаву тему: «Коли великі були малими». Студенти перших і других курсів 

коледжу під керівництвом всіх викладачів фізико-математичних дисциплін 

досліджували життєвий та творчий шлях видатних математиків та фізиків. 





 

Студенти 241 групи випустили стіннівку «Я люблю інформатику»   

(викладачі  Новик Ю.І., Кириченко І.Л.). 

 

Працюючи над темою «Спадщина В.О.Сухомлинського – невичерпне 

джерело педагогічної мудрості», що реалізується у рамках 

загальноколеджанського проекту "Дотик до філософії серця 



В.О.Сухомлинського", студенти-першокурсники продемонстрували своє вміння 

створювати буклети-мотиватори,  

 

 

Члени клубу творчо підійшли до виконання завдання «Найуспішніші 

стартапи інформатики». З результатами своєї роботи ознайомили студентів 

першого курсу. 

     

Студенти третіх і четвертих курсів підготували фотоколаж «Мої захоплення» 

(викл. Сойнова Н.І.). 

 

 



Цікавими були і засідання клубу "Еніак" на тему: "У світі надзвичайного" 

(викл. Герасимчук С.В.) 

 

 

 

З метою підвищення мотивації навчальної діяльності студентів, виявлення 

творчих обдарованих студентів проведено олімпіади з предметів фізико-

математичних дисциплін. 

Переможцями олімпіади з математики 

серед студентів стали: 

І курс І місце – Павленко Д.М. (311гр.) 

 ІІ місце – Задорожня І.А. (113 гр.) 

         Гриневич О.М. (311 гр.) 

                                                          ІІІ місце – Костриця М.В. (111гр.) 

ІІ курс  І місце – Наумович Ю.О. (123 гр.) 

                   Матвієць В.А. (122 гр.) 

             ІІ місце – Сенчило Т.С. (122 гр.) 

                      Кузимич В.М. (221 гр.) 

                      ІІІ місце – Курильчук П.В. (221 гр.) 

13 лютого 2019 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 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 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.  



Виконувались завдання за напрямами: в 

текстовому процесорі  MSWord, в табличному 

процесорі MSExcel та тестування з теорії 

інформатики.  Переможцями стали: 

І місце – Кобилинський О.М., студент 231 групи; 

ІІ місце – Бородавка Н.А., студент 231 групи; 

ІІІ місце – Павленко В.Є., студент 311 групи. 

На олімпіаді з фізико-астрономічного модуля серед студентів першого курсу 

переможцями стали: 

І місце – Павленко В.Є., студент 311 групи; 

ІІ місце – Гриневич О.М., студентка 311 групи; 

ІІІ місце – Золотунець В.В, студентка 112 групи. 

 

Студенти третього курсу взяли участь в олімпіаді з методики навчання 

математики в початкових класах. Переможцями стали: 

І місце – Прус Л.О.(133 гр.) 

ІІ місце – Кириченко Д.О. (131 гр.)  

ІІІ місце – Негерей О.В.(133 гр.) 



 

 

Протягом тижня фізико-математичних дисциплін для студентів 2 курсу було 

проведено веб-квест «Цікава інформатика». Він мав на меті перевірити знання 

студентів з інформатики і переконатися в тому, що вони вміють логічно мислити, 

використовувати інформаційні технології, знаходити необхідну інформацію в 

Інтернеті, нести відповідальність за результати власної діяльності.  

Для студентів участь у квесті була не тільки цікавою, але й корисною. На них 

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 проведення веб-квесту було опубліковано правильні відповіді 

до всіх завдань та визначено переможців. Ними стали: 

1 місце – Мельник Вікторія, студентка 122 групи; 

2 місце – Силішина Ольга, студентка 123 групи; 

3 місце – Корицька Тетяна, студентка 122 групи. 



 За допомогою безкоштовних онлайн-конструкторів, а саме дизайнерських 

шаблонів,  студенти  четвертого курсу створили колажі. Учасники розповіли цілу 

історію своїх захоплень.... 

 

 Нещодавно у коледжі відбувся веб-квест “Упровадження інклюзивної 

освіти в НУШ” для студентів четвертого курсу. Через освітню платформу 

Classroom кожен студент отримав запрошення для роботи, зареєстрованих 

учасників квесту було 52, за 

результатами аналізу,  кількість 

студентів, які брали участь 141 

— 18,8%, 142 — 15,6%, 143 — 

28,1%, 144 — 37,5%. Основне 

завдання квесту – розвиток 

пізнавальної, дослідницької 

діяльності студентів, на якому 

основна частина інформації 

добувається через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює інформаційні 

технології на універсальний інструмент, здатний допомогти в рішенні 

найрізноманітніших проблем майбутнього педагога нової української школи 

щодо запровадження інклюзивної освіти у навчальний процес.. Переможцями 



веб-квесту стали студенти  Прищепа Альона (143 гр.) і Стрельченко Даша (144 

гр.).                                                                                                 

Завершився тиждень засіданням циклової комісії, на якому були підбиті 

підсумки і відзначено переможців та активних учасників грамотами. 

 

 

 

 


