ПЛАН
проведення семінару вчителів математики
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів Московського району
міста Харкова
Тема. Формування соціально-компетентної особистості засобами інноваційних
технологій навчання на уроках математики
Мета. Ознайомити учасників семінару з:

різноманітністю теоретичних засад та практичних підходів до формування
соціально-компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання
на уроках математики;

системою комп’ютерної математики MathCad як засобом розвитку
особистості учнів у процесі навчання на уроках математики та інформатики;

досвідом роботи викладачів щодо формування соціально-компетентної
особистості учнів засобами інноваційних технологій навчання;

інформаційними сервісами для організації дистанційного навчання в умовах
несподіваних «канікул»;

сучасними підходами співпраці школи та ВНЗ з метою поліпшення якості
учнівських знань.
Продовжити колективний пошук шляхів удосконалення навчальновиховного процесу за рахунок використання сучасних прийомів викладання.
Дата проведення: 10 травня 2018 року
Місце проведення: Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків, вул.
Університетська 16)
Початок роботи: 14.00
Посилання для реєстрації: https://goo.gl/forms/EJYCKiH6hQnTFPTi1
Це ж посилання доступне на сайтах УІПА http://uipa.edu.ua/ua
кафедри ІКПТ http://ikpt.uipa.edu.ua
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК
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2 14.2014.25

3 14.2014.35

4 14.3514.45

14.4515.15
5 15.1515.45

6 15.4516.00

Реєстрація учасників.

Кафедра ВіПМ УІПА

Актова
зала

Привітання учасників семінару.
Відкриття семінару.

Васильєва І.Г., к.ф.н.,
доцент, проректор з
науково-педагогічної роботи Актова
УІПА
зала
Методист РМЦ
Максименкова В.М.
Виступ «Вас вітає Українська інженерно-педагогічна Солдатов О.В.
Актова
академія» (з використанням мультимедійного
зала
устаткування)
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
Засоби
інноваційних
технологій
Виступ
Литвин О.М., д.ф.-м.н.,
Актова
навчання на уроках математики
професор, завідувач
зала
кафедри вищої та
прикладної математики
УІПА, лауреат державної
премії в галузі науки і
техніки України
Досвід розробки стандартів освіти на
Доповідь Рябчиков М.Л., д.т.н.,
Актова
основі компетентісного підходу
професор, завідувач
зала
кафедри технологій і
дизайну УІПА, голова секції
НМК МОН України
Інформаційні сервіси для організації Доповідь Купріянов О.В., д.т.н.,
Актова
дистанційного навчання в умовах
професор кафедри
зала
несподіваних «канікул»
інформаційних,
комп’ютерних та
поліграфічних технологій
УІПА
Перерва
Coffe-break
MathCad
–
засіб
інноваційних Заняття в Нечуйвітер О.П., д.ф.-м.н.,
208/4
технологій
навчання
на
уроках комп`ютерн завідувач кафедри
математики
ому класі інформаційних,
комп’ютерних та
поліграфічних технологій
УІПА
РЕФЛЕКСИВНИЙ БЛОК
Підбиття підсумків семінару,
вироблення рекомендацій

Круглий
стіл

Литвин О.О., д.ф.-м.н.,
професор кафедри вищої та
прикладної математики,
декан технологічного
факультету УІПА

208/4

