
Біологія не схожа на фізику. 

Чим більше ми дізнаємося, тим 

 очевидніше стає, що одного пояснення,  

до якого потрібно докопатися, не буде  

Стів Джонс 

Навчання обдарованих, талановитих дітей, їхня підготовка до 

професійної реалізації в самостійному житті — актуальне питання сьогодення. 

На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи, виявлення підтримки 

та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів різних рівнів — від 

місцевих до міжнародних, учнівських олімпіад — від районних до 

всеукраїнських. З огляду на це основними завданнями сучасної освіти 

є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарованості 

особистості, формування в неї творчого потенціалу, мислення, уміння 

самореалізуватися. Підтримка та розвиток обдарованості є одним із 

пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки поступ будь-якої країни, 

регіону, міста залежить саме від здатності її громадян нестандартно, креативно 

мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного 

життя. Усебічний розвиток обдарувань студентів здійснюють не тільки в ході 

навчальної діяльності, а й під час проведення різноманітних конкурсів, 

олімпіад, під час яких не тільки поглиблюють знання з предметів, а й є 

можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватися.  

У ході проведення тижня природничих дисциплін у ВКНЗ 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка» було проведено 

олімпіаду з біології, в якій взяли участь студенти І курсу. Студенти показали 

знання основних понять біології, вміння самостійно аналізувати і розкривати 

закономірності живої природи; оцінювати біологічні явища, закони; виявляти 

та обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано 

використовувати знання у нестандартних ситуаціях; розв’язувати біологічні 

вправи і задачі з молекулярної біології, генетики та екології. 

За підсумками олімпіади студенти показали наступні результати: 



І місце – Вознюк Анастасія (111 гр.),        

                 Коваленко Ірина (111 гр.). 

ІІ місце – Романюк Наталія (111 гр.). 

ІІІ місце – Митрофанова Аліна (111 гр.) 

       Студенти І курсу за сприяння 

викладачів О.А. Горобець, І.О. Меленець  уперше взяли активну участь у 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з біології, що проходила з 8 по 30 квітня 

2018 року на сайті https://naurok.com.ua/olimpiada. 

За підсумками Всеукраїнської олімпіади студенти коледжу показали 

наступні результати: 

Диплом І ступеня отримали: 

1. Гуторович Вероніка (311 група) – І місце у районі, 2 місце в області  

2. Скрипнюк Леся   (113 група) 

Диплом ІІ ступеня отримали: 

1. Дєдух Тетяна (112 група) – 5 місце в районі, 8 в області 

2. Ковальчук Мирослава (112 група) 

3. Чупира Валерія (113 група) 

4. Позняков Владислав (211 група) 

5. Кузьмич Владислав (211 група) 

6. Черниш Олександр (211 група) 

 Диплом ІІІ ступеня отримали: 

1. Носок Віталій (311 група) 

2. Гекалюк Богдан (311 група) 

3. Мосійчук Анастасія (111 група) 

4. Петренко Тетяна (112 група) 

5. Бісик Богдан (211 група) 

6. Курильчук Павло (211 група) 

Сертифікати учасника олімпіади 

отримали: 

12 студентів (111 група) 

10 студентів (112 група) 



12 студентів  (113 група) 

7  студентів (211 група) 

1 студент (311 група) 

Усім учасникам бажаємо  перемог! 

 

 

 

 

 

 


