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Часто кажуть, що цифри керують світом; 

принаймні немає сумніву в тому, що 

цифри показують, як він управляється. 

В. Гете 

 

Методичний тиждень викладачів фізико-математичних дисциплін на 

тему: "Житомирщина – батьківщина С.П.Корольова", проведено з  

31 січня по 3 лютого 2017 року. 

Викладачі Самійлик А.С, Новик Н.П., Яценко В.К.,  

Дітківська В.М., Новик Ю.І. випустили газету "Піонер в освоєнні космосу". 

На засіданні комп’ютерного клубу "Chiрset" члени клубу 

продемонстрували презентації, відеофрагменти про пам'ятні місця 

Житомирщини, пов'язані з іменем видатного земляка (викладач Новик Ю.І.).  
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Студенти першого курсу взяли активну участь у підготовці та 

проведенні виставки публікацій на тему: "Історія освоєння космосу". 

 

Цікаво пройшов круглий стіл "Використання інформаційно-

комунікативних технологій навчання в початкових класах". Студентка 

четвертого курсу Усенко А.В. демонструвала мультимедійну презентацію до 

уроку математики в першому класі на тему: «Порівняння виразів. 

Розв’язування прикладів і 

задач. Розпізнання 

геометричних фігур». Урок 

проведено під девізом: 

«Робити добро, творити добро 

– це прекрасно». 

Викладач Сойнова Н.І. 

донесла інформацію про 

використання інформаційно-

комунікативних технологій 

навчання в початкових класах, 

зокрема познайомила студентів 

з алгоритмами створення 

відеосюжетів, презентацій. 
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Для студентів першого курсу було проведено усний журнал «Через 

терни до зірок», присвячений видатному організатору ракетно-космічної 

техніки Сергію Павловичу Корольову. Студенти віртуально відвідали музей 

космонавтики імені С.П.Корольова в м.Житомир.  
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На засіданні клубу «Еніак» було проведено брейн-ринг «Мандрівка у 

планетарій» (викладач Герасимчук С.В.). 
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30 січня 2017 року проведено олімпіаду з математики серед студентів 

першого курсу. Переможцями 

стали:  

І місце –  Прус Л.О.  ( 113 гр.)  

ІІ місце – Вознюк В.В. (112 гр.),  

Тарасюк Є. Ю. (112 гр.) 

ІІІ місце – Гриб М.П. (112 гр.) 

31 січня проведено олімпіаду з 

математики серед студентів другого 

курсу.  Переможцями стали:  

І місце –  Касянчук М.О.  ( 124 гр.)  

ІІ місце – Тимошенко Г.М. (124 гр.)  

ІІІ місце – Колимник А.К. (121 гр.) 

31 січня проведено олімпіаду 

з фізики серед студентів першого 

курсу. Призові місця посіли: 

І місце -   Тарасюк Є.Ю. ( 112 гр.) 

ІІ місце -  Приходько Т.М.  (113 гр.) 

ІІІ місце – Наумчук А.Ю.  (112 гр.) 

8 лютого 2017  проведено перший 

тур X Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики та комп’ютерної техніки 

серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Житомирщини. Переможцями стали: 

 І місце – Іваніцька А. В.  (133 гр.) 

 ІІ місце – Кобилинський О.М. (211 гр.) 

 ІІІ місце – Сахнюк О.О. (112 гр.) 
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2 лютого 2017 року проведено олімпіаду з основ початкового курсу 

математики серед студентів другого курсу відділення "Початкова освіта". 

Призові місця зайняли: 

І місце -  Власюк Л.В. (123 гр.)  

ІІ місце -  Хитрич І.Г. (121 гр.)    

ІІІ місце - Мартинюк В.І. (123 гр.)  

1 лютого 2017 року 

проведено олімпіаду з методики 

навчання математики в початкових 

класах серед студентів третього 

курсу відділення "Початкова 

освіта".   Переможцями стали: 

 І місце -   Сухоребра О.В. (133 гр.) 

 ІІ місце -  Мартинюк С.Ю. (132 гр.) 

 ІІІ місце - Журахівська В.В.(131 гр.) 

Методичний тиждень завершився засіданням предметної (циклової) 

комісії викладачів фізико-математичних дисциплін на тему: "Реалізація 

компетентнісного підходу в навчанні математики в педагогічному коледжі". 

Викладач Яценко В.К. виступила з доповіддю "Актуальність проблеми 

реалізації компетентністного підходу в навчанні математики у педагогічному 

коледжі"; викладач Дітківська В.М. підготувала методичне повідомлення 

"Організація процесу навчання математики в коледжі на засадах 

компетентністного підходу". На засіданні підбито підсумки щодо 

особливостей проведення методичного тижня викладачів фізико-

математичних дисциплін, переможців олімпіад нагороджено грамотами. 


