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НАКАЗ
«23» червня 2021 р.

м. Київ

№ 16/2021

про підсумки проведення конкурсу
«Ювілейні дати»
серед студентів закладів фахової передвищої освіти м. Києва.
28 квітня 2021 року відбувся онлайн-марафон міського студентського
конкурсу «Ювілейні дати» переможців відбіркових турів ЗФПО м. Києва із
зарубіжної літератури.
Участь брали переможці 8 навчальних закладів (загальна кількість - 21
студент).
Конкурс оцінювало журі у складі:
1. Заступник директора з науково-освітньої роботи Національного музею
літератури України Сеннікова Раїса Павлівна.
2. Поетеса, літературознавець, бібліотекар ІІ категорії бібліотеки імені
Андрія Малишка – Жилякова Ольга Олександрівна.
3. Директор туристичного агентства «АКВАТУРІЯ», викладач
української мови і літератури Дмитренко Людмила Володимирівна.
4. Викладач ЗФПО «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ,
Дикун Марина Вікторівна .
За результатами конкурсу журі визначило переможців у таких напрямах:
І. Образотворче мистецтво
- номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
Призове місце – колаж робіт «Читацька майстерня» групи студентів:
Кириленко Арсеній, Приходько Анастасія, Єрмоленко Єгор, Масолова
Єлизавета, Сонічева Лада (Київський фаховий коледж архітектури, будівництва
та управління,
Викладачі: Сіра Лілія Борисівна, Шевченко Алла Анатоліївна);

- номінація « Плакат»
Призове місце – Аліфанов Кирило «М. Булгаков Наді Рушевої»
( Київський міський медичний фаховий коледж, викладач:
Драпей Марія Миколаївна);
- номінація « Портретний живопис»
Призове місце – Вініченко Дмитро «Портрети ювілярів» ( ВСП «Фаховий
коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
НАУ», викладач: Ялдак Ірина Миколаївна);
- номінація «Ілюстрація»
І місце – Свердликівська Дар’я та Сергієнко Анна «Пейзажі тривожного серця
Сергія Єсеніна» ( ПВНЗ «Економіко-правовий
технікум при МАУП», викладач: Семен Ольга Ярославівна);
І місце – Пивоварова Катерина ( ВСП Київський індустріальний фаховий
коледж КНУБА, викладач: Ляхова Вікторія Петрівна).
ІІ. Музичне мистецтво
- номінація «Літературна пісня»
Призове місце – Куликова Олександра. С. Єсенін «Заметался пожар голубой»
(ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД», викладач: Плешкун Віта
Іванівна);
- номінація «Хореографія»
Призове місце – Пронцевич Софія та Юревич Анастасія. « На балу у Воланда»
(Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління, викладачі:
Сіра Лілія Борисівна, Шевченко Алла Анатоліївна);
- номінація «Літературно-музична композиція»
Призове місце – Полікарпова Лілія, Боровик Анастасія та Моргун Данило. « У
цілому світі краси і лірики…» (до 200-річчя А.Фета). (Київський фаховий
коледж архітектури, будівництва та управління, викладачі: Сіра Лілія
Борисівна, Шевченко Алла Анатоліївна).
ІІІ. Розмовний жанр
- номінація «Декламування»
І місце - Яновська Дар’я. С. Чорний «Про девочку, которая нашла свого
мишку» (Київський електромеханічний фаховий коледж, викладач: Тамадаєва
Марина Валеріївна);
Рощина Тамара. С. Єсенін «Чёрный человек» (Київський
міський медичний фаховий коледж, викладач Драпей Марія Миколаївна);
ІІ місце - Луценко Вікторія. С. Єсенін «Відгомоніла золота діброва» (ВСП
«Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ»,
викладач: Ялдак Ірина Миколаївна);
- Пасинок Анна. С. Єсенін «Ты меня не любишь, не
жалеешь…» (Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури,
викладач: Ратушняк Віта Іванівна);
ІІІ місце - Радько Вероніка. С.Єсенін «Заметался пожар голубой»

( ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА, викладач: Кікто
Світлана Михайлівна).
Виходячи з пiдсумкiв конкурсу,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити подяку:
- головi ММО викладачiв зарубіжної літератури
закладів фахової передвищої освіти м. Києва Плешкун В.І. за участь в
органiзацiї та проведення конкурсу;
- членам журi, що брали участь у конкурсі;
- студентам, що брали участь у конкурсі;
- викладачам, що підготували студентів-переможців.
2. Рекомендувати адміністраціям вищезгаданих навчальних закладiв
здiйснити матеріальне та моральне заохочення всіх студентiв, що посіли
призовi мiсця, та викладачiв, якi їx пiдготували до конкурсу.

Голова Ради директорів

Анатолій ПОХРЕСНИК

