
 
 

Методична робота  
фізико-математичного 

 факультету   
у 2020-2021 н.р.  



Барболіна Т.М. Черкаська Л.П. 

Матяш Л.О. Кузьменко Г.М. Дмитрієнко О.О. Сакало О.Є. Пусепліна Н.М. 

Москаленко О.А. 

Склад  
методичної ради 

фізико-
математичного 

факультету 





засідання 
методичної 

ради 
факультету 



засідання 
методичної 

ради 
факультету 



засідання 
методичної 

ради 
факультету 



Кривцова О.П. Матяш Л.О. Черкаська Л.П. 

Методичні семінари 
кафедр, факультету 

Москаленко О.А. 

Саєнко О.В. 

Красницький М.П. Макаренко К.С. Овчаров С.М. 

Кузьменко Г.М. Редчук К.С. Коваленко О.В. Дмитрієнко О.О. 

Цина В.І. Кравченко І.В. 

. . . 

Барболіна Т.М. 





Тема Доповідач Дата 

Особливості викладання програмування на 
фізико-математичному факультеті 

Кривцова О.П. 22.09.2020 

Використання мобільних застосунків при 
підготовці майбутніх учителів інформатики 

Мамон О.В. 
 

08.12.2020 
 

Організаційно-методичні засади проведення 
лабораторного практикуму з інформатики на 
основі індивідуально-диференційованого 
підходу 
 

Овчаров С.М. 
 

09.02.2021 
 

Особливості створення тестового контролю і 
обробка результатів на платформі Moodle 
 

Дмитрієнко О.О. 
 

20.04.2021 
 

методичні 
семінари 



Тема Доповідач Дата 

Питання теорії фільтрування при формуванні 

картини світу вчителя фізики 
 Іванко В.В. 29.09.2020 

Навчання за допомогою задач Матяш Л.О.  13.10.2020 
 

Особливості укладання навчальних планів у 

2020 році 
Кузьменко Г. М.  10.11.2020 

Індивідуальний підхід до навчання 

математики та шляхи його реалізації 
Черкаська Л.П. 24.11.2020 

Екстремальні задачі оптики у контексті 

математичної підготовки учнів 
Саєнко О. В. 01.12.2020 

методичні 
семінари 



Тема Доповідач Дата 

Вузлові аспекти фахово орієнтованої 

підготовки сучасного вчителя математики  

у Полтавському педагогічному 

 Москаленко О.А. 15.12.2020 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь 

студентів з елементарної математики (на 

прикладі змістового модуля «Функції») 

Коваленко О. В. 19.01.2021 
 

Астрономія як компонент фахової підготовки 

майбутніх учителів фізики 
Хорольський О.В. 23.02.2021 

Реалізація міждисциплінарних зв’язків при 

викладанні геометричних дисциплін 
Марченко В.О. 09.03.2021 

Методика ущільнення сипучих тіл  Сухомлин В.П. 23.03.2021 

методичні 
семінари 



Тема Доповідач Дата 

Використання педагогічних програмних 

засобів при розв’язуванні  конструктивних 

стереометричних задач 

 Лутфуллін М.В. 06.04.2021 

Особливості викладання курсу фізики 

студентам спеціальності 091 Біологія 
Гетало А.М. 20.04.2021 

 

Геометричні побудови циркулем і лінійкою у 

формуванні математичної компетентності 

особистості 

Красницький М.П. 18.05.2021 

Складання задач як засіб формування 

компетенції майбутнього учителя фізики 
Макаренко К.С. 08.06.2021 

Методика створення і використання кейсів під 

час вивчення економічних дисциплін  
Степаненко С.В. 04.05.2021 

методичні 
семінари 



Тема Доповідач Дата 

Вивчення пізнавальних і професійних 
інтересів магістрантів з метою реалізації 
особистісно-орієнтованого навчально-
виховного процесу  

Хоменко А.В. 22.09.2020 

Шляхи адаптації студентів до умов навчання в 
університеті, роль викладачів-тьюторів у 
цьому процесі  

Пусепліна Н.М. 20.10.2020 

Мовленнєва компетентність викладачів і 
студентів як професійний «інструмент» 
гуманізації навчально-виховної взаємодії у 
педагогічному закладі вищої освіти 

Кравченко І.В. 23.02.2021 

Бакалаврат – магістратура: безперервність і 
профілізація фахової підготовки   
 

Цина В.І.  
 

11.05.2021 
 

методичні 
семінари 





методичні  
семінари 





Skype Zoom 

E-mail 

Edmodo 

Дистанційне навчання 

Telegram Facebook 

Google 
Classroom 

розроблення 
дистанційних 

курсів 

Google 
Форми   

Viber 

. . . 

Padlet 
Google  
Meet 

Moodle 

Youtube 



Використання 
дистанційних 

курсів 





Zoom 



 







Moodle 



Zoom, 
Moodle 





Zoom, 
Moodle 



Zoom 



набуття досвіду  
для виконання додаткових завдань  

та обов’язків   
у межах спеціальності, професії, посади 

Підвищення професійних 
компетентностей науково-
педагогічних працівників 

участь  
у програмах 
академічної 
мобільності  

сертифікатні 
програми 

самоосвіта  

участь  
у семінарах 

. . . 

участь  
у тренінгах 

участь  
у майстер-

класах 

участь  
у вебінарах 

участь у 
практикумах 

онлайн- 
курси 

підвищення 
кваліфікації 



онлайн- 
освіта, 

вебінари 



підвищення 
кваліфікації 



підвищення 
кваліфікації 



підвищення 
кваліфікації 



онлайн-
семінари 



онлайн- 
курси, 

 онлайн-
практикуми 











онлайн- 
курси 

онлайн-
семінари 







навчально-
методичні 
посібники 

 
статті  

у навчально/ 
науково-

методичних 
виданнях  

 

методичні 
вказівки  

електронні 
навчальні 
видання 

методичні 
рекомендації 

до 
проходження 

практик 

методичні 
рекомендації 
до вивчення 
дисципліни 

Навчально-методичні  
видання 

рекомендації 
до 

атестаційних 
екзаменів 

рекомендації 
до вступних 
випробувань 

робочі зошити для 
практичних/лабораторних 

робіт з дисципліни 

методичні рекомендації  
для організації самостійної 

роботи студентів  
із дисципліни 

. . . . . . 

статті  
у фаховій 
періодиці  

для вчителів 













Співпраця з організаціями 
 та установами 

робота в журі ІІ та ІІІ 
етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
математики, фізики, 

інформатики 

робота в журі І та ІІ 
етапу конкурсу-

захисту МАН  
з математики,  

інформатики, фізики,  
астрономії, економіки  

консультування  
та керівництво 

науковими роботами 
учнів-призерів І та ІІ 

етапів конкурсу-
захисту МАН  

з математики,  
з економіки  

проведення обласних 
математичних 

змагань імені  
М.В.Остроградського 

методичне 
консультування,  

тренінги, семінари, 
співпраця  

з учителями міста  
й області 

засідання робочих 
груп (за участю 
стейкхолдерів) з 

розробки освітніх 
програм   

робота  
у складі комісій 

. . . 

проведення  
для учнів спецкурсів, 

занять, ігор-тренінгів, 
профорієнтаційних 

заходів тощо з 
математики, фізики, 

інформатики, 
економіки 

проведення  
відбірково-

тренувальних зборів 
учасників ІV етапу 

Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 

математики, фізики, 
астрономії 



засідання робочих 
груп (за участю 
стейкхолдерів) з 

розробки освітніх 
програм   







Зустріч з 
міжнародними 

партнерами  
проєкту WIN 



Конкурс 
“Учитель 

року - 2021” 





тренінги, 
вебінари 



Співпраця  
з установами  

та  
організаціями 



лабораторний 
практикум  

для учнів 



лабораторний 
практикум  

для учнів 









Розроблення 
освітніх 
програм 

Підготовка 
навчальних 

програм 

Підготовка 
робочих 
програм 

Складання 
білетів до 

атестаційних 
екзаменів 

Підготовка 
конспектів 

лекцій 

Розробка 
практичних і 

лабораторних 
занять 

Підготовка  
та видання 
методичних 

рекомендацій 

Укладання 
програм 

атестаційних 
екзаменів 

Складання 
завдань до 

модульних КР 

Підготовка 
забезпечення 

для 
дистанційного 

навчання 

Організація та 
консультування 

самостійної 
роботи 

студентів 

Підготовка 
 та виступи 

 на методичних 
семінарах 

Консультування 
студентів-

”перехресників
”/”індивідуаль 

ників” 

Членство  
в комісії 

 із захисту 
курсових робіт/ 

результатів 
практик 

. . . 

Складання 
екзаменацій
них білетів 

для 
абітурієнтів 



компоненти кількість 

Освітні програми (назва, розробники) 11 
 

Сертифікатні освітні програми (назва, розробники) 0 

Навчальні плани 11  

Програми вступних  випробувань 9 

Програми атестаційних  екзаменів 11 

Наскрізні програми практик 10 

Робочі навчальні програми (надалі – силабуси) 203 / 107 

Робочі програми практик 10 

Підручники, навчально-методичні посібники, рекомендації, вказівки, 
програми тощо  
- у тому числі  з грифом МОН 

12 

Електронні навчальні видання  
-- у тому числі  з грифом МОН 

Методичне 
забезпечення 

освітнього 
процесу 



Рівень вищої 
освіти 

Назва ОП Розробники 

Перший 
(бакалаврський)  

Середня освіта (Інформатика та 
мова і література (англійська)) 

Мамон О.В. 
Сєров М.І. 
Тимінська І.М. 

Комп’ютерні науки Барболіна Т.М. 
Овчаров С.М. 
Подошвелев Ю.Г. 

Економіка 
 

Степаненко С.В. 
Яковенко Л.І. 
Шевченко Б.О. 

Рівень вищої 
освіти 

Назва ОП Розробники 

Перший 
(бакалаврський)  

Середня освіта (Математика та 
інформатика) 

Марченко В.О. 
Москаленко О.А. 
Барболіна Т.М. 

Середня освіта (Математика і 
фізика) 

Черкаська Л.П. 
Марченко В.О. 
Саєнко О.В. 

Середня освіта (Фізика і 
математика) 
 

Саєнко О.В. 
Кузьменко Г.М. 
Черкаська Л.П. освітні 

програми 



Рівень вищої 
освіти 

Назва ОП Гарант 

Другий 
(магістерський) 

Освітні, педагогічні науки Ільченко О.Ю. 
Семеновська Л.А. 
Пусепліна Н.М. 

Економіка Яковенко Л.І. 
Непокупна Т.А. 
Шевченко Б.О. 

Рівень вищої 
освіти 

Назва ОП Гарант 

Другий 
(магістерський) 

Середня освіта (Математика) Москаленко О.А. 
Черкаська Л.П. 
Сєров М.І. 

Середня освіта (Фізика) Кузьменко Г.М. 
Семеновська Л.А. 
Хорольський О.В. 

Середня освіта (Інформатика) 
 

Кривцова О.П. 
Барболіна Т.М. 
Семеновська Л.А. освітні 

програми 


