Методичне об`єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. з проблеми:
«Обмін досвідом з організації занять й оцінювання навчальних досягнень
студентів»
Мета.

Вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки
викладачів математики, оволодіння новітніми підходами щодо
організації освітнього процесу з математики, прискорення процесу
трансформації педагогічного досвіду в практичну діяльність.

Завдання:
обговорення практичних аспектів упровадження новітніх
технологій в науково-методичну діяльність та в освітній процес;
поширення досвіду формування життєвих, психолого-педагогічних
та предметних компетентностей;
передача авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації
його провідних ідей у практичну діяльність викладачів;
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
педагогічний процес;
формування інтересу до наукового пізнання, дослідження;
розвиток комунікаційних навичок, розвиток культури спілкування;
створення сприятливих умов для пошуку викладачами власних
оригінальних новаторських підходів до організації освітнього
процесу з математики;
підвищення рівня професійної майстерності педагогічних
працівників.
Учасники: викладачі математики вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів
акредитації Рівненської області, педагогічні працівники Рівненського
державного базового медичного коледжу
-

Піл час методичного об`єднання були підготовленні виступи:
-

Педагогічні умови формування математичної компетентності в
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – Процюк Віталій Кононович,
методист ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації.

-

Основні аспекти підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації до ДПА(ЗНО) з математики з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій. – Щупак Оксана
Юріївна, методист Рівненського державного базового медичного
коледжу.

-

Вимоги до компетентнісних результатів навчання у контексті
підготовки до міжнародного дослідження якості освіти Pisa 18.
– Хмеляр Інеса Макарівна, кандидат педагогічних наук, завідувач

навчально-методичного підрозділу Рівненського
базового медичного коледжу, викладач хімії.

державного

-

Організація роботи творчих груп викладачів як шлях оптимізації
фахової підготовки спеціалістів, їх професійної компетентності
та творчого пошуку. – Єфімчук С.О., викладач математики
Рівненського коледжу економіки та бізнесу, Антоневич О.Й.,
викладач математики Рівненського економіко – технологічного
коледжу НУВГП.

-

Презентація колективного методичного посібника «Практичні
завдання з математики професійного спрямування». – Тригубець
Л.Р., голова методичного об’єднання викладачів математики,
викладач математики ВСП «РК НУБіП України», Чухрай З.Б.,
викладач математики Березнівського лісотехнічного коледжу
НУВГП.

-

Планування роботи методичного об’єднання викладачів
математики на наступний навчальний рік. – Тригубець Л.Р.,
голова методичного об’єднання викладачів математики.

Цікаво та змістовно відбувся тренінг “ДПА у формі ЗНО. Основи
методики підготовки студентів до ДПА(ЗНО”, який провів Андрій Іванович
Миляник, заступник директора Львівського РЦОЯО, викладачі математики
ВНЗ І-ІІ р.а Рівненщини, які здійснюють загальноосвітню підготовку.
Під час навчального тренінгу розглядалися питання щодо результатів
виконання тестових завдань з математики учасниками ЗНО-2017, результати
ЗНО з математики за 2008 – 2017 роки за методикою «ріки-береги»,
психометричні характеристики тесту, загальні висновки щодо результатів
тестування за доменом змісту; акцентувалась увага на проблемних питаннях,
зокрема якості виконання тестових завдань з математики за 2015-2017 роки;
було розглянуто новинки на 2018 та 2019 роки.
Андрій Іванович
математики, зокрема:

надав

методичні

рекомендації

викладачам

послуговуватись інформаційно-методичними матеріалами
для вчителів математики, розміщеними у темі «ПІДГОТОВКА ДО ЗНО:
БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Тренувальне on-line тестування» загального
форуму на порталі «Освіта Рівненщини»;
використовувати у своїй роботі матеріали (тестові
завдання), розміщені на сайті Львівського РЦОЯО у розділі «Тренувальне онлайн тестування»;
пропагувати досвід навчального тренінгу серед викладачів
математики ВНЗ І-ІІ р.а. шляхом проведення навчальних семінарів;

раціонально планувати засідання методичних об’єднань,
кафедр, включаючи до них питання підготовки вчителя до використання
тестових технологій.

