
Строгість у математиці означає 

насамперед добросовісність і ясність. 

Ліпман Бере 

Предметні олімпіади — це особливе випробування, яке не просто тестує 

знання здобувачів освіти, а й гартує їхню зібраність та самостійність. Узагалі, 

будь-яка олімпіада додає знань, відкриваються нові рубежі.  Також підготовка до 

олімпіади вчить бути терплячим та завзятим, адже певний матеріал зовсім 

нелегко засвоїти. Треба зрозуміти, що олімпіада — це саме те місце, де потрібно 

презентувати себе, свою групу, викладача, заклад, в якому навчаєшся. Призові 

місця на будь-якому етапі олімпіади додають величезної впевненості у своїх 

знаннях, адже студент починає розуміти, що перейшов на інший рівень 

розуміння матеріалу. Як кажуть, побачивши результат, зробиш все, щоб 

побачити його знову, так само і з олімпіадами, кожна перемога настільки 

піднімає настрій та робить себе гордим за себе та за свої знання та зусилля, що 

просто нереально зупинитись!  

Упродовж методичного тижня викладів фізико-математичних дисциплін 

було проведено ряд предметних олімпіад.  

Серед студентів першого курсу переможцями олімпіади з математики стали: 

І місце – Бежовець Анастасія, 

студентка 113 групи; 

ІІ місце – Дем’янчук Яна, 

студентка 112 групи; Жигора 

Олександра, студентка 113 групи; 

ІІІ місце – Зубленко Олександра,       

Іщук Марина, студентки 113 групи. 

Переможці серед студентів другого курсу: 

І місце – Коляда Єлизавета, студентка 122 групи; 

ІІ місце – Товкач Олександра, студентка 123 групи; 

        Нідзелик Валерія, студентка 122 групи; 

ІІІ місце – Чаплінська Вікторія, студентка 121 групи. 

Переможці олімпіади з методики математики: 



І місце –Задорожня Ірина, студентка 133 групи; 

ІІ місце –Кравченко Вікторія, студентка 133 групи;  

ІІІ місце –Тищенко Марія, студентка 131 групи. 

     10 лютого 2021 року 

був проведений І етап 

Олімпіади з інформатики 

та комп’ютерної техніки 

серед студентів І–ІІІ 

курсів коледжу. 

Метою проведення Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки було 

виявити кращі знання 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 викладач Герасимчук С.В., заступник 

голови журі – викладач Новик Ю.І., член журі – викладач Кириченко І.Л.  

Виконувались завдання за напрямами: в текстовому процесорі MSWord, в 

табличному процесорі 

MSExcel та тестування з 

теорії інформатики. 

Переможцями стали: 

І місце –Столяренко Юрій, 

студент 122 групи; 

ІІ місце –Рябой Руслана, 

студентка 311 групи; 

ІІІ місце –Пенчева Юлія, студентка 132 групи. 

Під час методичного тижня було проведено олімпіаду з фізики, метою 

проведення якої стало виявлення знання з предмету, розвиток творчих здібності 

студентів,  підтримка традицій коледжу. 

 Серед студентів першого курсу переможцями стали: 

І місце – Іщук Марина, студентка 113 групи; 



ІІ місце – Зубленко Олександра, студентка 113 групи; 

ІІІ місце – Жигора Олексанра, студент 113 групи; 

                  Жиляєва Дарина, студентка 111 групи. 


