
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ 

 

 ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ   м. КИЄВА 

 

 

 

01042,м. Київ, вул.Іоанна Павла ІІ, 17                                        тел., факс (044) 528-65-96 

           E – mail: RADA_2009@ukr.net   

             сайт: spylka.com.ua  

 

НАКАЗ 

 

04 травня  2022 р.                         м. Київ                                № 06/2022  

 

Про підсумки проведення міського  онлайн-конкурсу творчих робіт та 

тематичних розробок-презентацій з БЖД та ОП серед здобувачів освіти та 

викладачів  ЗФПО м. Києва. 

 

 

Незважаючи на складні умови воєнного стану, з метою психологічної 

підтримки, спілкування здобувачів освіти та відповідно плану роботи ММО 

викладачів БЖД та ОП ЗФПО м. Києва, до Всесвітнього дня охорони праці 

28.04.2022 під девізом: Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі — 2022: 

«Формуємо разом позитивну культуру безпеки та здоров’я» був проведений 

членами ММО  міський онлайн-конкурс творчих робіт та тематичних розробок-

презентацій серед здобувачів освіти та викладачів. 

 

У конкурсі взяли участь 4 заклади фахової передвищої освіти, а саме:  

1.Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури;  

2.ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та 

економіки Національного Авіаційного Університету»; 

3.Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства;  

4.ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету». 

 

Для визначення переможців учасників онлайн-конкурсу було створено 

комісію, до складу якої увійшли викладачі дисциплін безпеки життєдіяльності 

та охорони праці ЗФПО м. Києва: 



 

 

1. Дячишин І.В., Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона 

Макаренка; 

2. Коваленко О.М., Київський фаховий коледж транспортної 

інфраструктури; 

3. Михайлошина Л.М., Київський фаховий коледж туризму та готельного 

господарства. 

Конкурс проводився в 2 етапи: перший етап – внутрішній конкурс 

відповідному закладі освіти; другий – міський. Підведення підсумків відбулося 

30.04.2022.  

 

Фіналістами та переможцями стали: 

 

Номінація 1. Конкурс стіннівок «Очима студентів»  

1 місце: 

Студент групи Р-727-31 Київського фахового коледжу Комп'ютерних 

технологій та економіки Національного авіаційного університету Немеровець 

Олексій,  

Керівник - викладач: Бєлая В.В. 

 

2 місце: 

Студентка гр. 21-ХТ Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства Гусарець Лідія,  

Керівник-викладач: Фещенко Т.О.  

3 місце: 

Студентка гр. 21-ГРС(ГО) Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства Орлюк Софія, 

Керівник-викладач: Красавцева Л.Ю.  

 

Номінація 2. Тематичні розробки- презентації  

1 місце поділили: 

Тема "Надання першої долікарської допомоги" 

Розробник: викладач Василенко Віра Олексіївна, ВСП "Київський транспортно-

економічний фаховий коледж Національного транспортного університету. 

 

Тема «Травматизм і професійні захворювання характерні для працівників 

залізничного транспорту» 

Здобувач освіти: гр. ВГ- 4а Київського фахового коледжу транспортної 

інфраструктури Дмитро Філіпов 

Керівник-викладач: Гаврильченко Т.В. 

 

2 місце: 

Тема «Охорона праці під час війни» 

Студентка гр. 22-Т Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства Ланцова Анна,  

Керівник-викладач: Красавцева Л.Ю. 



 

 

3 місце: 

Тема «Безпека на відпочинку» 

Студентка гр. 21-Т Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства Олійник Анастасія,  

Керівник-викладач: Красавцева Л.Ю.  

 

Номінація 3. Презентації до всесвітнього Дня охорони праці «Формуємо 

разом позитивну культуру безпеки та здоров’я» 

1 місце поділили: 

Здобувач освіти: гр. ВГ-3а Київського фахового коледжу транспортної 

інфраструктури Юрій Котляр, 

Керівник-викладач: Гаврильченко Т.В. 

Студент Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету Гр. Р-710-42 Меша Сергій, 

Керівник-викладач: Бєлая В.В. 

 

2 місце: 

Здобувач освіти: гр. ООТ-3а Київського фахового коледжу транспортної 

інфраструктури Ольга Садова, 

Керівник-викладач: Гаврильченко Т.В. 

Студент гр. Р-709-41 Київського фахового коледжу комп'ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету Черниш Микита, 

Керівник - викладач: Бєлая В.В. 

 

3 місце: 

Студентка гр. Бобровіцька Вероніка гр. 21-РО Київського фахового коледжу 

туризму та готельного господарства, 

Керівник-викладач: Фещенко Т.О.  

 

Виходячи з підсумків  конкурсу,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити подяку: 

- голові Міського методичного об’єднання викладачів БЖД та ОП ЗФПО м. 

Києва Красавцевій Людмилі  Юріївні за організацію проведення конкурсу та 

участь у журі; 

- адміністрації Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства; 

- членам конкурсної комісії; 

- викладачам і студентам, що посіли призові місця; 

- викладачам, що підготували студентів до участі у конкурсі; 

- всім учасникам конкурсу. 



 

 

2. Адміністраціям вищезгаданих ЗФПО рекомендувати здійснити 

матеріальне та моральне заохочення викладачів та студентів, які посіли  

призові місця у конкурсі. 

 

Голова Ради директорів  

ЗФПО м. Києва                                               Анатолій ПОХРЕСНИК 

 

 


