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Підвищення 
професійного рівня



Життєве кредо : Любити життя, і цінувати
кожну його хвилину, нести радість, у книгах-
шукати істину, у людях – мудрість.

Педагогічне кредо: "Учитель - це людина,
котра може робити важчі речі легкими".

(Р.Емерсон)

Проблемна тема: «Формування навчальних
компетентностей на уроках математики шляхом
застосування диференціації і алгоритмізації
навчального процесу»



Впровадження проблемної теми

• розвиває комунікативні навички в спілкуванні, визначає володіння технологіями 
усного і письмового спілкування рідною мовою, у тому числі і комп’ютерного 
програмування для вирішення природничо-математичних завдань, формує 
вміння слухати та вступати в діалог, брати участь в обговоренні проблеми

Комунікативна 
компетенція

• зовнішні та внутрішні характеристики особистості, прагнення до самостійного 
здобуття знань, розвитку пізнавального інтересу в процесі вивчення 
природничо-математичних дисциплін

Мотиваційна 
компетенція

• передбачає сукупність пізнавальної та творчої діяльності, що охоплює елементи 
логічної, аналітичної й іншої діяльності

Когнітивна 
компетенція

• характеризується самостійною навчально-пізнавальною діяльністю, розвиває 
внутрішню пізнавальну і творчу активність, відображає інтегральну готовність 
молодшого спеціаліста ставити і розв’язувати навчально-пізнавальні задачі з 
природничо-математичних дисциплін

Навчально-
пізнавальна 
компетенція



Результативність 
педагогічної діяльності:
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Участь у методичних засіданнях

Участь у методичних засіданнях Педагогічна рада на тему: «Впровадження
сучасних інформаційних технології в освіті і соціумі для створення
позитивного іміджу коледжу»

Педагогічна рада на тему: «Творче використання прогресивних технологій
навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання
спецдисциплін технічного напряму підготовки».



Участь у методичних засіданнях



Участь у методичних засіданнях

Методичне об’єднання викладачів інформатики та програмування 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області

На базі Миколаївського Коледжу культури та мистецтв, 2020 р



Сходинки до успіху з дисципліни «Математика»
студентам 2 курсу

спеціальності
«Прикладна математика» на дистанційному навчанні

Стереометрія 

на 

дистанційному 

навчанні –

легко та цікаво 

за допомогою 

GeoGebra



Планіметрія 
та її практичне 
застосування

Підвищимо 
рейтинг у Pisa!



Вектори в просторі



Рівняння та системи 
лінійних рівнянь



Геометричний та фізичний 
зміст похідної



Комбінаторні задачі теорії 
ймовірностей



Операції з множинами.

Дискретна математика



Криві другого порядку.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія



Функції та їх властивості



Тиждень технічної творчості “ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО”



Відкриті виховні заходи



Поїздка до дендрологічного парку “Софіївка”



Цікавий екскурс ІТ-компанією
«TemplateMonster»

Студенти коледжу на екскурсії в 
Миколаївському науково-дослідному

експертно-криміналістичному
центрі МВС України

Екскурсія студентів до однієї з
провідних

ІТ-компаній «GlobalLogic» в м. 
Миколаєві.



Неофіційне свято математичної константи -
«День числа ПІ»



Виставка низькополігональних моделей в рамках тижня
циклової комісії технічного напрямку підготовки



Гра «IT асорті». серед студентів другого курсу 
технічних спеціальностей коледжу.



В рамках проведення тижня комісії технічного напряму підготовки відбулася зустріч
студентів третього та четвертого курсів спеціальностей «Прикладна математика» та 

«Комп’ютерна інженерія» із випускником 2016 р Коледжу МНУ імені В.О. 
Сухомлинського спеціальності «Прикладна математика» Уваровим Андрієм.



Участь у VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
“На Урок” з математики








