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Наказ  
 

    „02” грудня 2021 р.                      м. КИЇВ                                         №  25/ 2021 

                   

 
Про підсумки проведення конкурсу студентських творчих робіт 

 (конкурсу презентацій)  

з хімії та біології  «Наука очима студентів»   

з нагоди відзначення Всесвітнього день науки в ім'я миру та розвитку  

та вручення Нобелевських премій в рамках акції «Дні науки» 

 

      30.11.2021 року на базі Київського фахового коледжу електронних 

приладів (дистанційно) відбувся конкурс відеороликів: “Наука очима 

студентів” серед студентів ЗФПО м. Києва.  

 

Мета конкурсу: ознайомлення з українською наукою, тематикою досліджень 

української та світової науки, популяризація хімічних та біологічних знань, 

активізація творчих здібностей студентів коледжів і технікумів до 

поглибленого вивчення природничо-наукових дисциплін, розвитку науково-

пошукової діяльності, виховання загальнолюдських і національних духовних 

цінностей. 

Оцінювання робіт, представлених на Конкурс, здійснювалося  

за такими критеріями:  

 креативність (ідея) – 10 балів; 

 новизна та актуальність даних - 10 балів; 

 загальна змістовність роботи - 10 балів; 

 якість виконання - 10 балів; 

 стиль виконання - 10 балів. 

 

У конкурсі взяли участь студенти з нижче перерахованих ЗФПО:  



1. Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету";  
2. ВСП "Київський фаховий коледж міського господарства ТНУ ім. 

В.І.Вернадського "; 

3. Фаховий коледж Університету "КРОК"; 

4. Київський енергетичний фаховий коледж; 

5. Київський міський медичний фаховий коледж; 

6.   Фаховий коледж інформаційних систем і технологій  ДВНЗ «КНЕУ ім.  

В. Гетьмана»   

7. Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету;  

8. Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури; 

9. Київський міський медичний коледж; 

10. Київський фаховий  коледж електронних приладів. 

До складу журі ввійшли: 
1. Безверха Яніна Юріївна – викладач Відокремленого структурного 

підрозділу "Київський торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету.  

2. Бугаєнко Олена Іванівна – викладач Київського фахового коледжу зв’язку.  

3. Данилова Олена Олегівна – викладач Першого Київського медичного 

коледжу.  

 

Журі, підвівши підсумки студентського конкурсу, визначило переможців:  

В номінації «10 ГРУДНЯ 1901Р: ПЕРШІ НОБЕЛІВСЬКІ ПРЕМІЇ  ХІМІЇ 

АБО БІОЛОГІЇ, ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТТЯ І 

НОБЕЛІВСЬКІ ПРЕМІЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 

         (Нобелівські премії хімії або біології) 

І місце: 

Тема презентації: «Перша нобелівська премія з хімії» 

Виконав студент: Филипенко Іван Сергійович,  

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету"  

Керівник: викладач хімії Ковальчук Наталя Василівна. 
 

ІІ місце: 

Тема презентації:  "Цікаві відомості про відкриття і Нобелівські премії 

сучасної науки" 

Виконав студент: Тивус  Даніїл В’ячеславович 1 курсу групи МетДл - 11,  

ВСП "Київський фаховий коледж міського господарства ТНУ ім. 

В.І.Вернадського ". 

Керівник: викладач біології Алєксахіна Олена Григорівна. 



 

ІІІ місце: 

Тема презентації: "Перші нобелівські премії з біології" 
Виконала студентка:  Науменко Олександра Сергіївна,  1 курсу Фахового 

коледжу Університету "КРОК", Спеціальність "Маркетинг" 

Керівник: викладач Ірина Вікторівна Рибак. 

 

В номінації «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» 
      (історія розвитку української науки (хімії або біології) 

І місце: 

Тема презентації: "Погляд у майбутнє хімії" 

Виконала студентка:  Верещінська Дарина Юріївна,  

"Київський енергетичний фаховий коледж" 

Керівник: викладач Соломаха Світлана Олександрівна 

 

ІІ місце: 

Тема презентації: "Історія розвитку української науки хімії".  
Виконала студентка:  Дмитрієва Поліна Василівна,  

"Київський міський медичний фаховий коледж",  

Керівник: викладач медичної хімії Костирко Людмила Олександрівна. 

 

В номінації РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ 

ПЕВНОГО НАПРЯМКУ НАУКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. 

І місце: 

1. Тема презентації у форматі відео на тему: «Моніторинг розвитку 

медицини на території України» 

Виконала студентка:  Сьомік Христина Романівна, першого курсу 

спеціальність 051 Економіка ОПП «Економічна аналітика», 

Фаховий коледж інформаційних систем і технологій  

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»   

Керівник: викладач біології Ільчук Любов Миколаївна. 

 

ІІ місце: 

1. Тема презентації: «Кровоспинна пов’язка військового призначення на 

основі нанорозмірних матеріалів» 

Виконала студентка:  студентки Осадченко Єлизавета Сергіївна.  

Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки 

Київського національного авіаційного університету" 

Керівник: викладач хімії Кравченко Андрій Анатолійович. 

2. Творча робота: «Розвиток і досягнення селекції в Україні».  
Виконала студентка:  Січкаренко Анастасія Анатоліївна,  

«Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури»,  

Керівник: викладач: Коваленко Ольга Миколаївна. 

 



ІІІ місце: 

1. Тема презентації: "Алотропні модифікації карбону". 

Виконала студентка:  Ямкова Олександра Дмитрівна, студентка 202 

групи медсестринського відділення. 

Київський міський медичний фаховий  коледж. 

Керівник: викладач Кондратьєва Тетяна Сергіївна. 

2. Тема презентації: ”Розвиток біохімії в Україні” 

Виконав студент: Ільясов Михайло Олексійович, студент ІІ курсу 

Київського фахового коледжу електронних приладів.   

Керівник: викладач хімії і біології Манько Людмила Павлівна.  

 

          Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

 1. Оголосити подяку: 

- адміністрації  та викладачу інформатики і програмування Київського 

фахового коледжу електронних приладів Нужненку Олександру за 

організацію конкурсу; 

- викладачам, які взяли участь у роботі журі; 

- голові ММО Манько Людмилі Павлівні за організацію конкурсу та вчасну 

звітність; 

- викладачам та студентам, які взяли участь у конкурсі; 

 

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  

 


