
…спробуємо на хвилину уявити собі, що ми всі 

втратили елементарні арифметичні знання. 

Адже це приведе до справжньої суспільної 

катастрофи, бо арифметичний розрахунок 

супроводить нас на кожному кроці.  

Б.В. Гнєденко 
 

Звіт про проведення олімпіад з фізико-математичних 

дисциплін в Коростишівському педколеджі 

з 5 лютого по 9 лютого 2018 року  
Під час методичного тижня викладачів фізико-математичних дисциплін 

було проведено олімпіаду з математики. Серед студентів першого курсу 

переможцями стали: 

І місце –  Наумович Ю.О. (113 група), 

ІІ місце – Кузьмич В.М. (211 група), 

 Романюк Н.Р. (111 група), 

ІІІ місце – Курильчук П.В. (211 група). 

 
Переможці серед студентів другого курсу: 

І місце – Кобилинський О.М (221 група), 

ІІ місце – Бородавка Н.А. (221 група), 

ІІІ місце – Прус Л.О. (123 група), 

Хоменко Т.О. (123 група). 

 
Фізичні олімпіади пропагують науково–технічні знання, сприяють 

розвитку творчого мислення, наполегливості й цілеспрямованості, залученню 

до серйозних занять фізикою. 

Кожна задача вимагає певних навичок аналітичного мислення, а іноді – 

здогадки, винахідливості. Адже кожна задача створює проблемну ситуацію, 

визначає інтелект майбутнього вчителя, дослідника-фізика й узагалі розумної 

людини. Такі задачі – це маленькі фізичні завдання: чим оригінальніший 

підхід до їх розв’язання, тим оригінальніший склад логічного мислення 

студента. 



З метою заохочення до вивчення фізики 08.02.2018 у коледжі була 

проведена чергова олімпіада з фізики серед студентів 1-го курсу. В олімпіаді 

взяли участь 25 студентів. 

Основною метою та завданнями олімпіади з фізики є:  

- пропаганда наукових знань, підвищення інтересу до поглибленого 

вивчення фізики; 

- виявлення, розвиток у студентів творчих здібностей і зацікавленості 

науково-дослідною діяльністю; 

- виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді; 

- стимулювання творчої праці студентів. 

Переможцями стали: 

I  місце – Самійлик Катерина, (111 група)  

II місце – Романюк Наталія, (112 група)  

ІІІ місце – Заєць Марія, (111група) 

Митрофанова Аліна, (111 група)  

 

 

 

Метою проведення олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки є 

стимулювання творчого самовдосконалення студентів, зацікавлення їх у 

поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих 

студентів, сприяння розвитку алгоритмічного мислення, підвищення інтересу 

до інформаційних технологій.  

Тому 7 лютого 2018 року у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка» проходив перший етап XІІ Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Житомирщини. 

Кращими знавцями інформатики 

стали: 

І місце – Кобилинський Олександр 

(221 група); 

ІІ місце – Венечук Михайло (221 

група); 

ІІІ місце – Нікуліна Катерина (123 

група); 

Майбутній учитель початкових класів має набути методико-

математичних компетенцій. Саме тому студенти 3 курсу вивчають 

дисципліну «Методика навчання інформатики в початкових класах».  



З метою виявлення творчих, обдарованих студентів, які прагнуть набути 

знань, вмінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності в 

початковій школі, 6 лютого проведено олімпіаду з методики навчання 

математики. Учасники олімпіади – студенти 3 курсу відділення «Початкова 

освіта». 

Переможцями стали: 

І місце – Тимошенко Г.М. (134 група), 

ІІ місце – Варейчук Я.П. (132 група), 

ІІІ місце – Терещук Н.В. (132 група). 

Проведено конкурс методичних копілок з методики математики.  

У конкурсі перемогли: 

І місце – Касянчук М.О. (134 група),  

Луференко В.О. (134 група), 

ІІ місце – Боса О.В. (133 група), 

Присяжнюк В.Р.(134 група), 

Стрельченко Д.Г. (134 група), 

ІІІ місце – Вакуленко Т.С. (131 група), 

Прищепа О.Р.(133 група), 

Самко АА. (133 група), 

Яценко А.О. (131 група). 

 

 

 

 

 

 

 

Вітання усім переможцям! 

 


