
Математика - це мова, на якій 

написана книга природи. 

                       Галілео Галілей 

 

У повсякденному житті ми настільки звикли до математики, що навіть 

не помічаємо, що користуємося нею постійно. Аналізуючи діяльність 

людини, можемо визнати, що без математики не обійтися в побуті. Вона 

оточує нас повсюди: упродовж  дня ми слідкуємо за часом на годиннику і 

вчимося правильно розподіляти його, щоб не спізнюватися;. А ще перед тим, 

як сходити в магазин, ми рахуємо гроші в магазині. 

Математика навколо нас. Я вважаю, що математика – це не просто 

формули і обчислення, а спосіб 

мислення та спілкування. Вона 

важлива в будь-якій професії. У 

сучасному світі на допомогу людині 

прийшли калькулятори і 

комп’ютери, але без знання математики не обійтися. Вона розвиває наш 

розум і логіку, допомагає у вирішенні життєвих завдань. 

6 лютого 2020 року був проведений  І етап  Олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів І–ІІІ курсів ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка». 

Метою проведення 

такої Олімпіади було 

виявити студентів із 

кращими знаннями з 

дисципліни, показати 

важливу роль інформатики 

в роботі фахівця, 

розвивати творчі здібності студентів,  підтримувати традиції коледжу та 

визначити представника від коледжу для участі у ІІ обласному етапі. 



Учасниками були студенти І–ІІІ курсів всіх напрямків підготовки 

молодшого спеціаліста. Журі очолював голова циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін Герасимчук С.В., заступник 

голови журі – викладач інформатики Новик Ю.І., член журі – викладач 

інформатики Кириченко І.Л.  

Виконувалися завдання за напрямами: в текстовому процесорі  MSWord, 

в табличному процесорі MSExcel та тестування з теорії інформатики. 

 Переможцями стали: 

І місце – Кондратюк Олег, студент 211 групи; 

ІІ місце – Кудра Андрій, студент 221 групи; 

Мальченко Артем, студент 111 групи; 

ІІІ місце – Вакуленко Даниїл, студент 211 групи; 

Курильчук Павло, студент 231 групи. 

5 лютого 2020 року була проведена олімпіада з фізико-астрономічного 

модуля   серед студентів І курсів ВКНЗ «Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка». Переможцями стали: 

І місце – Нідзелик Валерія (112 група); 

ІІ місце – Максименко Даша (111 група); 

ІІІ місце – Вакуленко Даниїл, (211 група). 

Тому під час методичного тижня проведено 

олімпіаду з математики. Серед студентів 

першого курсу переможцями стали: 

І місце – Мамич Яна, студентка 113 групи; 

ІІ місце – Коляда Єлизавета, студентка 112 групи; 

ІІІ місце – Старинець Роман, студент 111 групи; Нідзелик Валерія, студентка 

112 групи. 

Тому Яна представлятиме студентську громаду 

коледжу на ІІ етапі математичної олімпіади в 

м.Житомирі. 

Переможцями серед студентів другого курсу 



стали: 

І місце – Грищенко Юлія (121 група). 

ІІ місце – Ярмоленко Лідія  (123 група). 

ІІІ місце – Карпан Ірина (122 група). 

Студенти третього курсу взяли участь в 

олімпіаді з методики навчання математики в 

початкових класах. Переможцями стали: 

І місце – Наумович Ю.О.(133 гр.) 

ІІ місце – Сенчило Т.С.(132 гр.)  

ІІІ місце – Ковальчук М.В.(132 гр.) 

Ми переконані, що ніколи ще 

математика не була настільки 

всеосяжною і такою потрібною людям наукою, як сьогодні. Вона 

розвивається зараз так стрімко, що гадати про те, що буде, мабуть, марно. 

Одне можна сказати напевно: завтра математика стане ще могутнішою, ще 

важливішою і потрібнішою людям, ніж сьогодні. 

 


