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про підсумки проведення конкурсу
«Країни світу: феєрія цікавих фактів»
серед студентів закладів фахової передвищої освіти м. Києва.

З метою активізації творчих здібностей студентів закладів фахової
передвищої освіти, поглибленого вивчення природничих, туристичних
дисциплін,

розвитку

загальнолюдських

і

науково-пошукової
національних

духовних

діяльності,
цінностей,

виховання
виховання

толерантного ставлення до культури різних народів світу, 12 травня 2021
року на базi Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговоекономічний фаховий коледж Київського національного торговельноекономічного університету», було проведено конкурс «Країни світу: феєрія
цікавих фактів», у якому брали участь 6 закладів фахової передвищої освіти
м. Києва:
Київський фаховий коледж ком’ютерних технологій та економіки НАУ;
ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства»
ТНУ ім.. В.І. Вернадського;
ПВНЗ Економiко-правовий технікум при МАУП;

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені В. Гетьмана»;
Київський коледж транспортної інфраструктури;
Київський фаховий коледж електронних приладів.
Роботи оцiнювало журi у складi:
Голова журi:
Полинцев М.Є. - голова ММО викладачiв географії, екології та туристичних
дисциплiн (Економiко-правовий технікум при МАУП);
Члени журi:
Коберська Г.М. ( Коледж iнформацiйних систем i технологiй КНЕУ імені
В. Гетьмана);
Примак I.M.; Білик С.П. (Київський коледж транспортної iнфраструктури);
Мачинська С.М., Сорвіна Ю. М., Осадча Т.А.

(Відокремлений

структурний підрозділ «Київський торгово-економічний фаховий коледж
Київського національного торговельно-економічного університету»).
Хоменко В.С (Київський фаховий коледж ком’ютерних технологій та
економіки НАУ)
Алєксахіна О.Г. (ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства»
ТНУ ім.. В.І. Вернадського)
Журі вирішило розподілити призові місця таким чином:
у номінації «Країни світу: культурна мозаїка»
І мiсце здобула команда Київського фахового коледжу ком’ютерних
технологій та економіки НАУ з роботою «Китай» у складі: Круляк Поліна,
Громська Аліна.
Викладач Хоменко Вікторія Вікторівна.
у номінації «Країни світу: феєрія польоту»

І мiсце здобула студентка Фахового коледжу інформаційних систем і
технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
В. Гетьмана» Макаренко Вікторія з роботою «Ісландія».
Викладач: Коберська Галина Миколаївна.

у номінації «Країни світу: туристичний вернісаж»
І мiсце здобула команда ВСП «Київський фаховий коледж міського
господарства ТНУ ім. В.І. Вернадського з роботою «Канада» у складі
Губатенко Тетяна, Лавер Анастасія.
Викладач: Алєксахіна Олена Григорівна.
у номінації «Країни світу: вікно у світ Європи»
І мiсце здобув студент Київського коледжу транспортної інфраструктури
Білик Іван з роботою «Австрія».
Викладач: Примак Інна Миколаївна.
у номінації «Країни світу: політичні реалії»
І мiсце здобув студент Київського фахового коледжу електронних приладів
Стеценко Богдан.
Викладач: Муха Валентина Миколаївна.
у номінації «Країни світу: туризм без кордонів»
І мiсце здобули студенти ЕПТ при МАУП: Логвін Еліна, Карамишева
Вероніка,Пашковська Поліна, Остроушко Іван, з роботою «Україна-Польща:
європейські сестри».
Викладач: Полинцев Михайло Євгенійович.

Виходячи з пiдсумкiв конкурсу,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити подяку:
- адміністрації Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговоекономічний фаховий коледж Київського національного торговельноекономічного університету» за допомогу в організації конкурсу;
- головi ММО викладачiв географії, екології та туристичних дисциплін
закладів фахової передвищої освіти м. Києва Полинцеву M.Є. за органiзацiю
та проведення конкурсу;
- членам журi, що брали участь у конкурсі;
- студентам, що брали участь у конкурсі;
- викладачам, що підготували студентів-переможців.
2. За активну участь у проведенні науково-практичної конференції
нагородити команди:
- Київського фахового коледжу ком’ютерних технологій та економіки НАУ;
ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства ТНУ ім. В.І.
Вернадського;
- Економiко-правового технікуму при МАУП;
- Фахового

коледжу

інформаційних

систем

і

технологій

ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»;
- Київського коледжу транспортної інфраструктури;
- Київського фахового коледжу електронних приладів.

3.

Рекомендувати

адміністраціям

вищезгаданих

ЗФПО

здiйснити

матеріальне та моральне заохочення всіх студентiв, що посіли призовi мiсця,
та викладачiв, якi їx пiдготували до конкурсу.

Голова Ради директорів

Анатолій ПОХРЕСНИК

