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Про підсумки проведення
конкурсу відеороликів
«ХІМІЯ І БІОЛОГІЯ В МОЄМУ ЖИТТІ»
для студентів закладів фахової передвищої освіти
м. Києва
17.05.2021 року на базі Київського фахового коледжу електронних приладів
(дистанційно) відбувся конкурс відеороликів: “Хімія і біологія в моєму житті”
для студентів ЗФПО м. Києва.
Мета конкурсу: активізація творчої роботи студентів закладів фахової
передвищої освіти; сприяння розумінню навколишнього світу, вмінню бачити
природні явища та процеси у повсякденному житті; заохочення студентів до
опанування сучасних інтерактивних технологій у навчанні, позааудиторної
діяльності та майбутній професії; сприяння розвитку вербальних комунікацій
студентів, вміння використовувати наукову термінологію.







Оцінювання робіт, представлених на Конкурс, здійснювалося
за такими критеріями:
дотримання регламенту виступу;
наукове розкриття теми;
ораторська майстерність студента;
вміння вільно користуватися науковою термінологією;
креативність виступу.

У конкурсі взяли участь студенти з нижче перерахованих ЗФПО:
- Київський фаховий коледж ресторанного господарства Національного
університету харчових технологій;

- Відокремлений структурний підрозділ "Київський транспортно-економічний
фаховий коледж Національного транспортного університету";
- Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного
авіаційного університету;
- Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського
Національного університету ім. В.І.Вернадського;
- Київський фаховий коледж інформаційних систем і технологій Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
- Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного
авіаційного університету;
- Київський фаховий коледж електронних приладів;
- Перший Київський медичний коледж;
- Київський медичний коледж №3.
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До складу журі ввійшли:
Безверха Яніна Юріївна – викладач Відокремленого структурного підрозділу
"Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського
національного торговельно-економічного університету.
Бугаєнко Олена Іванівна – викладач Київського коледжу зв’язку.
Вовк Аліна Володимирівна – викладач Київського коледжу транспортної
інфраструктури.
Кондратьєва Тетяна Сергіївна – викладач Київського міського медичного
коледжу.
Данілова Олена Олегівна – викладач Першого Київського медичного
коледжу.

Журі, підвівши підсумки студентського конкурсу, визначило переможців:
В номінації «ХІМІЯ І (ЧИ) БІОЛОГІЯ В МОЇЙ ПРОФЕСІЇ»
(застосування наукових знань в дослідницькій роботі на практичних заняття
з фаху – конкретно одне дослідження)
І місце:
Конкурсна робота з теми: «Фізико – хімічні основи адсорбційної терапії»
Підготувала: Сапожнікова Ксенія, студентка ІІ курсу
Науковий керівник: Булавіна Надія Борисівна, викладач медичної хімії.
(Перший Київський медичний коледж)
ІІ місце:
Конкурсна робота з теми: "Хімія в професії технолога харчових
виробництв".
Підготували: Тодорюк Богдан, Власова Анастасія, Гальчук Ярослав,
Бурлакова Аліна.
Наукові керівники:
викладач Піддубна Надія Сергіївна,
викладач Йосипчук Наталя Леонідівна.
(Київський фаховий коледж ресторанного господарства Національного
університету харчових технологій)

ІІІ місце:
Конкурсна робота з теми: "Біологія в моїй професії фінансиста".
Підготував: Огородник Дмитро, студент І курсу.
Науковий керівник: викладач Куимова Євгенія Павлівна.
(Відокремлений структурний підрозділ "Київський транспортноекономічний фаховий коледж Національного транспортного
університету")
В номінації «ХІМІЯ І (ЧИ) БІОЛОГІЯ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ»
(хімія на кухні, приготування їжі, дослідження складу продуктів, тварини і
рослини вдома, рідкісні тварини в місцевому зоопарку та т.п.).
І місце:
Конкурсна робота з теми: «Основні завдання Київського зоопарку»
Підготували: Фесак Анна та Шепельська Дар’я,
Науковий керівник: викладач біології Ільчук Любов Миколаївна.
(Київський фаховий коледж інформаційних систем і технологій
Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана»)
І місце:
Конкурсна робота з теми: «Один день з хімією»
Підготував: Білошкура Олександр студент 1 курсу
Науковий керівник: викладач хімії Портна Маргарита Григорівна.
Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки
Національного авіаційного університету.
ІІ місце:
Конкурсна робота з теми: «Оцінка хімічного складу та якості харчових
продуктів та їх вплив на здоров‘я людини».
Підготували: Муравйова Анастасія та Напень Дарина
Наукові керівники:
викладач біології та екології і медичної біології - Титарчук Світлана
Миколаївна, викладач хімії і медичної генетики - Криворот Світлана
Дмитрівна.
(Київський медичний коледж №3).
ІІ місце:
Конкурсна робота з теми «Магія невидимого: його величність аромат».
Підготували: Бичок Олена, Разумкова Єлизавета, студентки 1 курсу.
Науковий керівник: Алєксахіна Олена Григорівна, викладач біології.
(Відокремлений структурний підрозділ "Київський фаховий коледж
міського господарства Таврійського Національного університету ім.
В.І.Вернадського")
ІІ місце:
Конкурсна робота з теми: «Цікава хімія»
Підготувала: студентка Тищенко Вероніка
Науковий керівник: викладач хімії Ковальчук Наталя Василівна.
(Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету).
ІІІ місце:

Конкурсна робота з теми: «Біологія в повсякденному житті»
Підготував: Ільясов Михайло Олексійович, студент І курсу
Наукові керівники:
Викладач хімії і біології Фесюк Тетяна Євгенівна,
Викладач хімії і біології Манько Людмила Павлівна.
(Київський коледж електронних приладів).
Виходячи з підсумків конкурсу, НАКАЗУЮ:
1. Оголосити подяку:
- голові ММО викладачів хімії та біології Л.П.Манько за організацію конкурсу;
- членам журі, що взяли активну участь у оцінюванні;
- студентам, що посіли призові місця;
- викладачам, що підготували студентів.
2. Рекомендувати адміністрації вищезгаданих навчальних закладів здійснити
матеріальне та моральне заохочення студентів, які взяли участь у конкурсі і
отримали призові місця, а також викладачів, що їх підготували.

Голова Ради директорів
ЗФПО м. Києва

А.К. Похресник

