Комісія
природничо-математичних
дисциплін
Віддай людині крихітку себе,
За це душа наповнюється світлом.
Ліна Костенко

Фото 1. Викладачі комісії природничо-математичних дисциплін

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона
є обов`язковим підґрунтям для здобуття фахових знань.
Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією
необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність
сучасним вимогам. Над досягненням цієї мети і працюють викладачі
циклової комісії природно-математичних дисциплін.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:
- впровадження новітніх технологій навчання через
різноманітних інноваційних форм та методів навчання;
- робота з обдарованими студентами, розвиток їх
зацікавленості;
- індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням
психологічних особливостей студентів;
- підвищення рівня кваліфікації та педагогічної
викладачів.

використання
інтелекту та
здібностей та
майстерності

Фото 2. Викладачі математики (зліва на право- Чепіль І.М., Стемпіцька І.М., Мельник К.М.,
Олексів О.С.)

При вивченні математики використовуються різні шляхи
формування математичних понять у студентів; застосовуються методи
дедукції та індукції, аналіз і синтез у процесі розв`язування задач.
На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує
нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим
завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і
забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного
інформаційного суспільства. Викладання дисциплін спрямовується на
формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, вмінь і
навичок використання прикладних систем, сучасних комп`ютерноінформаційних технологій у професійній діяльності.
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Фото 3,4,5,6 Викладачі (Телюк В.І., Сидоряк Р.Б., Римар О.В., Лісовська М.І.)

Викладачі ведуть роботу над забезпеченням методичного
супроводу дисциплін: хімія, біологія, екологія та географія, а також
створюють умови за яких студенти самостійно набувають нових знань з
різних інформативних джерел.

Фото 7. Викладачі комп`ютерних дисциплін (зліва на право-Висоцький Б.М., Хома Т.М., Теліш І.С.)

Застосування
інформаційних
технологій,
інтегрованих
середовищ, класичних та сучасних мов програмування сприяє
поліпшенню навчання та успішності студентів. Саме над цим активно
працюють викладачі комп’ютерних дисциплін.

Фото 8. Викладачі фізики (зліва на право-Бойчук Є.М., Штаюра О.П., Гілецька І.І., Лосик М.І.)

В процесі викладання фізики викладачі активно розвивають у
студентів дослідницькі вміння, а саме: формулювання завдання,
проведення дослідження, аналіз, узагальнення результатів, вчать
системно мислити.
Науково-методична робота циклової комісії здійснюється за
такими напрямками: поглиблення педагогічних та фахових знань,
вивчення принципів розвитку сучасної національної та світової школи,
вдосконалення методики викладання дисциплін, науково-методична
робота викладачів.

Фото 9. Роботи викладачів Стемпіцької І.М., Олексів О.С.

Фото 10. Роботи викладачів Штаюри О.П., Телюк В.І.
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Фото 11-13 Виступають викладачі-методисти Стемпіцька І.М., Штаюра О.П., Олексів О.С.

В коледжі систематично проводять засідання
школи молодого
викладача, на яких викладачі-методисти циклової комісії діляться
досвідом з молодими колегами.
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Фото 15-18. Заняття проводять викладачі Телюк В.І., Сидоряк Р.Б, Мельник К.М., Штаюра О.П.

Викладачі циклової комісії щорічно проводяться відкриті
заняття, застосовуючи нестандартні форми їх проведення. Зокрема,
останнім часом, активно використовуються бінарні заняття.
Навчальні програми циклової комісії спрямовані на опанування
студентами нових інформаційних технологій як у теоретичному, так і в
практичному плані. Викладачі впроваджують у навчальний процес нові
методи викладання з використанням сучасних технічних засобів та
інформаційних технологій, наполегливо працюють над підвищенням
загальноосвітньої компетенції студентів, удосконалення рівня їх
комп`ютерної грамотності, культури володіння інформаційними
технологіями.

Студентські конференції, які традиційно проводять викладачі
комісії природничо-математичних дисциплін, заохочують студентів до
навчання, пошуку цікавих фактів, розширення кругозору. Сприяють
формуванню майбутнього фахівця, як різнобічно обдарованої
особистості, загартовують характер, формують впевненість у собі,
креативність, волю до перемоги, уміння зосередитись, знаходити
правильні рішення у нестандартній ситуації під час спілкування, що
допоможе молодим спеціалістам у майбутній трудовій діяльності.
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Фото 19-22. Учасники конференції «Використання математики при вивченні спеціальних
дисциплін»
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Фото 23,24. Учасники обласної конференції «Світ навколо нас»
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Фото 25-27. Обласне методичне об’єднання математиків

На базі ЛАДК НУ ЛП проводяться обласні методичні об’єднання
математиків, хіміків та біологів. Традиційними є виступи викладачів
циклової комісії природничо-математичних дисциплін, які презентують
методи провадження в навчальний процес сучасних технічних засобів
та інформаційних технологій.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін
стараються працювати відповідно до заповідей Шалви Амонашвілі
педагогам:
«Вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді, коли
опускаються руки, коли зробив усе, а нічого не виходить.
Пам`ятайте, що доля дитини залежить від нас.
Вірте в себе. Я вчитель, я вихователь, я фахівець. Якщо не я,
то хто ж допоможе дитині? Якщо вірите в себе, обов`язково
знайдете вихід з будь-якого становища.
Вірте в науку. Педагогіка – велика наука, можливо,
найважливіша!»

