
Цифри не керують світом, 

 але вони показують, як управляється світ. 

 І. Гете 

З метою підвищення мотивації навчальної діяльності студентів, виявлення 

творчих обдарованих студентів проведено олімпіади з предметів фізико-

математичних дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

Переможцями олімпіади з математики серед студентів стали: 

І курс І місце – Павленко Д.М. (311гр.) 

 ІІ місце – Задорожня І.А. (113 гр.) 

                   Гриневич О.М. (311 гр.) 

  ІІІ місце – Костриця М.В. (111гр.) 

ІІ курс          І місце – Наумович Ю.О. (123 гр.) 

                   Матвієць В.А. (122 гр.) 

             ІІ місце – Сенчило Т.С. (122 гр.) 

                      Кузимич В.М. (221 гр.) 

                      ІІІ місце – Курильчук П.В. (221 гр.) 

13 лютого 2019 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 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 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.  

Виконувались завдання за напрямами: в 

текстовому процесорі  MSWord, в табличному 

процесорі MSExcel та тестування з теорії 

інформатики.  Переможцями стали: 

І місце – Кобилинський О.М., студент 231 групи; 

ІІ місце – Бородавка Н.А., студент 231 групи; 

ІІІ місце – Павленко В.Є., студент 311 групи. 

На олімпіаді з фізико-астрономічного модуля серед студентів першого 

курсу переможцями стали: 

І місце – Павленко В.Є., студент 311 групи; 

ІІ місце – Гриневич О.М., студентка 311 групи; 

ІІІ місце – Золотунець В.В, студентка 112 групи. 

 

Студенти третього курсу взяли участь в олімпіаді з методики навчання 

математики в початкових класах. Переможцями стали: 

І місце – Прус Л.О.(133 гр.) 



ІІ місце – Кириченко Д.О. (131 гр.)  

ІІІ місце – Негерей О.В.(133 гр.) 

 

 

Протягом тижня фізико-математичних дисциплін для студентів 2 курсу 

було проведено веб-квест «Цікава інформатика». Він мав на меті перевірити 

знання студентів з інформатики і переконатися в тому, що вони вміють логічно 

мислити, використовувати інформаційні технології, знаходити необхідну 

інформацію в Інтернеті, нести відповідальність за результати власної діяльності.  

Для студентів участь у квесті була не тільки цікавою, але й корисною. На 

них чекала захоплююча подорож мережею Інтернет, під час якої вони повинні 

були виконати 4 завдання. Кожне завдання 

включало декілька запитань, які 

оцінювалися певною кількістю балів. На 

виконання одного завдання у студентів була 

1 доба. Кожен із учасників мав можливість 

працювати над завданнями в 

індивідуальному темпі, в зручний час, в 

будь-якому місці та з будь-якого пристрою, 

який має доступ до мережі. 

По закінченню проведення веб-квесту було опубліковано правильні 

відповіді до всіх завдань та визначено переможців. Ними стали: 

1 місце – Мельник Вікторія, студентка 122 групи; 

2 місце – Силішина Ольга, студентка 123 групи; 

3 місце – Корицька Тетяна, студентка 122 групи. 



 


