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З 25 по 29 березня 2019 року у Первомайському індустріального-педагогічному 

коледжі проходив тиждень циклової комісії інформаційних технологій та 

комп’ютерних дисциплін. У рамках тижня були проведені такі заходи:  

№ з/п Назва заходу Відповідальний Дата 

проведення  

Категорія 

учасників 

Кількість 

учасників 

1. Інтелект-шоу «У 

світі інформації» 

Нейман Ю.О. 

Климухіна А. 

Гончарук І. 

25.03.19 Учні груп 

112 КТ,  

122 КТ 

20 

2. Олімпіада з 

комп’ютерних 

дисциплін 

Максименко В.В. 26.03.19 Студенти 

груп  

242 ПО КТ, 

252 ПО КТ, 

262 ПО КТ 

14 

3. Студентська 

конференція на тему 

«Інформаційна 

безпека та 

комп’ютерні 

технології» 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

27.03.19 Студенти 

груп  

242 ПО КТ, 

252 ПО КТ, 

262 ПО КТ 

33 

4. Конкурс професійної 

майстерності серед 

учнів за професією 

4113 «Оператор з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення» 

Нейман Ю.О. 28.03.19 Учні групи 

122 КТ 

15 

5. Підведення 

підсумків тижня 

Гамалій С.О. 29.03.19 Члени ЦК 4 

6. Нагородження 

активних учасників 

та переможців 

олімпіади, конкурсу 

Гамалій С.О. 05.04.19 Здобувачі 

освіти 

відділення 

КТ, 

викладачі 

72 

 

25 березня 2019 року проходило цікаве змагання у формі інтелект-шоу «У світі 

інформації» між учнями  груп 112 КТ (команда «Антивіруси») та 122 КТ (команда 

«Програмісти»), що навчаються за професією «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення». 

Інтелект-шоу підготувала майстер виробничого навчання Нейман Юлія 

Олександрівна та студенти групи 262 ПО КТ Климухіна Альона  та Гончарук 

Іван, які і стали його ведучими. 

До складу журі конкурсу увійшли Норкіна Олена Володимирівна, завідуюча 

відділенням «Комп‘ютерні технології», Максименко Віктор Володимирович, 

викладач комп‘ютерних дисциплін, Соловйов Костянтин, студент групи 262 ПО 

КТ. 



 
Змагання між командами включало п‘ять конкурсів: знайомство-презентація, 

розминка у вигляді коротких питань з професійної підготовки, пантоміма від 

капітанів команд, відгадування стертих слів та розгадування ребусів.  

 
І хоч дещо кращі результати показали першокурсники (команда 

«Антивіруси»), однак солодкі подарунки та подяки отримали учасники обох команд. 

 

26 березня 2019 року у коледжі проходила олімпіада з  комп‘ютерних 

дисциплін. Знання, ерудиція та інтелект – це те, що об’єднало 12 учасників 

олімпіади, студентів відділення «Комп‘ютерні технології». 



Учасники олімпіади спершу виконували тестові завдання з професійно-

теоретичних дисциплін: «Основи програмування та алгоритмічні мови», 

«Операційні системи», «Організація комп‘ютерних мереж», «Основи програмної 

інженерії», «Комп‘ютерна логіка», потім шукали та виправляли помилки у 

програмах. 

 
Всі учасники продемонстрували достатньо високий рівень підготовки, однак 

найкращими знавцями комп‘ютерних наук виявились: 

Жуков Олексій (група 242 ПО КТ) – І місце; 

Лавренченко Олексій та Климухіна Альона (група 262 ПО КТ) – ІІ місце; 

Шинкарук Ян (група 242 ПО КТ) та Соловйов Костянтин (група 262 ПО КТ) 

– ІІІ місце. 

 

27 березня 2019 року у коледжі пройшла студентська конференція 

«Інформаційна безпека та комп‘ютерні технології». Конференція була  

присвячена актуальним і дискусійним проблемам сучасності – застосування 

інформаційних технологій для захисту інформації, та стала логічним продовженням 

ряду заходів, що були присвячені Дню безпечного Інтернету (лютий 2019 р.). 

Студенти відділення «Комп‘ютерні технології» представили творчі роботи на 

теми, пов‘язані з сучасними кіберзагрозами та шляхами вирішення безпекових 

проблем на різних рівнях: особи, суспільства, держави. 

Доповідачі конференції: 

Зайчук Максим, група 262 ПО КТ. «Хмарні сховища та їх безпека». Керівник 

– викладач Максименко В.Г. 

Климухіна Альона, група 262 ПО КТ. «Штучний інтелект: за і проти». 

Керівник – викладач Максименко В.Г. 

Тищенко Владислав, група 242 ПО КТ. «Графи: вчора, сьогодні, завтра». 

Керівник – викладач Норкіна О.В. 



Соловйов Костянтин, група 262 ПО КТ. «Кібертероризм, хакери та 

кібербезпека». Керівник – викладач Максименко В.Г. 

Недопьокіна Світлана, група 252 ПО КТ. «Кібервійни: міфи та реалії». 

Керівник – викладач Максименко В.В. 

Коваль Тетяна, група 252 ПО КТ. «Інформаційна безпека держави». Керівник 

– викладач Максименко В.В. 

 
За результатами голосування слухачів та учасників конференції доповіді 

Тищенка Владислава та Соловйова Костянтина були визнані кращими. 

 

28 березня 2019 року в рамках тижня циклової тижня інформаційних 

дисциплін та комп’ютерних технологій пройшов конкурс «Кращий за професією» 

серед учнів групи 122 КТ - майбутніх операторів з обробки інформації та 

програмного забезпечення.  

Конкурс складався з двох частин: 

− теоретичної – 25 питань з предметів професійно-теоретичної підготовки:  

«Основи комп’ютерної графіки та  Web-дизайну»,  «Операційні систем та їх 

обслуговування», «Охорона праці»; 

− практичної – створення флаєра у програмі Adobe Photoshop. 



 
Результати конкурсу оцінювало журі, до складу якого входили викладачі  

Максименко В.В. та Максименко В.Г., майстер виробничого навчання Нейман Ю.О.  

Переможцями конкурсу стали: 

Окопний Юрій − І місце; 

Крохмаль Богдан − ІІ місце; 

Ковальова Діана − ІІІ місце. 

 

29 березня 2019 року відбулось засідання циклової комісії, на якому були 

підведені підсумки проведення тижня: проаналізовано заходи, визначено їх 

результативність та недоліки у підготовці і проведенні.  

 

5 квітня 2019 року в актовій залі відбулось нагородження активних учасників 

проведених у рамках тижня заходів та переможців олімпіад і конкурсів. 

 

 

Голова циклової комісії  

інформаційних технологій  

та комп’ютерних дисциплін      С.О. Гамалій 


