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Наказ  
 

    „02” грудня 2021 р.                      м. КИЇВ                                         №  24/ 2021 

                   

 
Про проведення конкурсу власних віршів 

(студентська поезія) міським об’єднанням 

викладачів іноземних мов м. Києва. 

01 грудня 2021 року міським методичним об’єднанням  викладачів 

іноземних мов м. Києва на базі ВСП Київський індустріальний коледж 

КНУБА проведено конкурс власних віршів серед студентів  закладів фахової 

передвищої освіти м. Києва. 

Конкурс оцінювало журі у складі: 

Голова журі: Альохіна Руслана Ігорівна, голова ММО викладачів 

іноземних мов; 

Члени журі: 

- Ленська Тетяна Михайлівна, викладач ВСП «Київський фаховий 

Коледж морського і річкового флоту Державного університету 

інфраструктури та технологій»; 

- Дикун Марина Вікторівна , викладач ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж НТУ»; 

- Петренко Оксана Павлівна, викладач ВСП «Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА»; 

- Єрмоленко Тетяна Миколаївна, ВСП «Київський транспортно-

економічний фаховий коледж НТУ»; 

- Кришин Леся Миколаївна, викладач Київського фахового коледжу 

туризму та готельного господарства. 

 

 

 

 



 

    За результатами підведення підсумків міського конкурсу, місця були 

розподілені наступним чином: 

Гран-прі: 

- Грабовська Олена Валентинівна, студентка ВСП «Київський 

індустріальний фаховий коледж КНУБА», викладач: Петренко Оксана 

Павлівна (86 балів); 

- Макієнко Софія Олексіївна, студентка ВСП «Київський фаховий коледж 

морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ», 

викладач: Ленська Тетяна Михайлівна (85 балів); 

 

 

І місце: 

- Безуглий Родіон Олександрович, студент Київського фахового коледжу 

туризму та готельного господарства, викладач: Жарко Оксана Олексіївна 

(75 балів); 

- Мілевський Назар Олександрович, студент ВСП «Київський фаховий 

коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету», викладач: Крещанова Світлана Леонідівна  

(72 бали); 

 

ІІ місце: 

- Ломаченко Олександр Сергійович, студент Київського фахового коледжу 

електронних  приладів,  викладач:  Монько  Ольга  Володимирівна   

(70 балів); 

- Єгорова Ангеліна Олександрівна, студентка Київського фахового 

коледжу туризму та готельного господарства, викладач: Сокальська 

Юлія Олександрівна (67 балів); 

- Кобиляшна Надія, студентка ВСП «Київський індустріальний фаховий 

коледж КНУБА», викладач: Онейко Альона Сергіївна (65 балів); 

 

ІІІ місце: 

- Шаповал Олександр, студент ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій  та  землевпорядкування НАУ»,  викладач:  Слинько І.І.  

(62 бали); 

- Шевченко Юлія Тарасівна, студентка Коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ КНЕУ імені В. Гетьмана, викладач Требик Ольга 

Сергіївна (60 балів); 

          Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

 1. Оголосити подяку: 

- адміністрації та викладачам іноземної мови ВСП Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА за організацію конкурсу; 

- викладачам, які взяли участь у роботі журі; 

- голові ММО Р.І.Альохіній за організацію конкурсу та вчасну звітність; 



- викладачам та студентам, які взяли участь у конкурсі, проте  не посіли  

призові місця: 

- Чигрин Катерина Костянтинівна, студент ВСП «Київський фаховий Коледж 

морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та 

технологій», викладач: Коптєва Людмила Борисівна (58 балів); 

- Ружанський Дмитро, студент ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування НАУ», викладач: Миголь В. М. (45 балів); 

- Ткаченко Камілла Сергіївна, студентка Фахового коледжу Університету 

«КРОК», викладач: Мандибура Валентина Юріївна (58 балів); 

- Скоробогата Ольга Михайлівна, студентка Коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ КНЕУ імені В. Гетьмана, викладач Требик Ольга Сергіївна; 

- Страшенко Марія Янівна, студентка Фахового коледжу Університету 

«КРОК», викладач: Мандибура Валентина Юріївна. 

 

 

2. Відзначити грамотами викладачів та студентів, які посіли призові місця. 

3.Адміністраціям рекомендувати здійснити матеріальне та моральне 

заохочення студентів, які посіли  призові місця та викладачів, що їх 

підготували. 

 

 

Голова Ради директорів                 Анатолій ПОХРЕСНИК  

 


