
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 
Освітня діяльність: 

Основна мета циклової комісії – створення умов для:  
- розвитку у здобувачів освіти логічного та алгоритмічного мислення, формування 

математичної, науково-природничої та екологічної грамотності, загальних, загально-
фахових та фахових  компетентностей;   

- формування у здобувачів освіти умінь застосовувати математичний апарат в 
кількісних розрахунках виробничо-технологічних задач; створювати ефективні моделі 
реальних явищ та процесів на основі попереднього точного розрахунку і наукового 
передбачення; досліджувати складні питання, пов’язані з експлуатацією техніки і 
технологій; 

- підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і 
впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть досягненню здобувачами 
освіти гідних результатів навчання.   

Завдання циклової комісії:  
- розробляти методики викладання навчальних дисциплін комісії, зокрема, із 

застосуванням ІКТ інструментів та он-лайн сервісів в змішаному навчанні при 
викладанні дисциплін;  

- втілювати в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки 
фахівців; 

- контролювати та аналізувати рівень знань, вмінь та навичок здобувачів освіти з 
дотриманням критеріїв їх оцінювання; 

- поширювати досвід роботи із здобувачами освіти на засіданнях методичного 
об’єднань викладачів математики, фізики, біології та хімії закладів фахової передвищої 
освіти Херсонської області. 

Робота та досягнення 
Педагогічні працівники комісії:  
- працюють над методичною проблемою «Впровадження компетентнісного підходу 

у викладанні дисциплін циклу. Використання системи Moodle для електронного 
навчання здобувачів освіти  МФК ХДМА»;  

- займаються створенням контенту дисциплін циклу з використанням інтерактивних 
технологій, проводять майстер-класи з використання різних технологій у навчальному 
процесі; 

- публікуються у періодичних виданнях (біля 100 статей за останні 5 років), 
друкують навчальні посібники з усіх дисциплін циклу; 

- працюють над проблемою підготовки здобувачів освіти для успішного 
проходження ДПА з математики у формі ЗНО (успішність у 2019 р. – 93%, у 2020 р.– 
84%) 



- готують обдаровану молодь до участі у Всеукраїнських студентських наукових 
конференціях та Всеукраїнських предметних олімпіадах для закладів фахової 
передвищої освіти: 

Всеукраїнська олімпіада з математики (ІІ етап): 
2014 рік–  ІІІ місце посів курсант Онопрієнко А. (СВВ) 
2015 рік – ІІІ місце посів курсант Якушенко В.(СМВ) 
2016  рік –ІІІ місце посів курсант  Калюжний В. (СМВ) 
2017 рік– ІІІ місце посів курсант Корнієнко П. (СВВ) 
2018 рік –  ІІ місце посів курсант Лапонов С. (СВВ) 
2019 рік– ІІ місце посів курсант Немченко І. (СВВ) 
Всеукраїнська олімпіада з фізики (ІІ етап): 
2015 рік –  І місце посів курсант Сулютін  А. (СВВ)  
2016 рік – ІІ місце посів курсант  Ковальчук Д. (СВВ) 
2018 рік –  IV  місце посів курсант Смєшко В. (СМВ) 
2019 рік– ІІ місце посів курсант Тимошов М. (СВВ) 
Курсанти МФК ХДМА судноводійного відділення при складанні кваліфікаційного 

екзамену для майбутніх вахтових помічників в рамках відбору кадрів крюїнговою 
компанією  Marlow Navigation показують достатній рівень знань та вмінь з математики і 
фізики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 


