Подяки, нагороди, та відзнаки студентів за участь у конкурсах, змаганнях,
олімпіадах та інших заходах
В Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені
Володимира Винниченка та, зокрема, на фізико-математичному факультеті
проводиться безліч конкурсів, акцій, фестивалів, виставок, змагань, спартакіад
та інших заходів для студентів всіх курсів, що допомагає виявляти таланти та
здібності в будь-яких сферах студентського життя та отримувати за це
відповідні відзнаки, подяки та нагороди.
Такими заходами й відзнаками за них студентів академічних груп наших
спеціальностей тільки за останні роки стали:
21 листопада 2019 року на фізико-математичному факультеті відбулося
об'єднане свято краси, інтелекту, харизматичності, елегантності, грації та
таланту – шоу-конкурс "Містер і Міс Фізмат-2019", в якому Лазарєв Микола
(студент групи ТН19Б) став "Віце-Містер Фізмат 2019", Меренкова Олександра
(студентка групи ПО19Б) стала "Міс Талант Фізмат 2019", Шершень Богдан
(студент
групи
КТ19Б)
став
"Містер
Інтелект
2019":
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1829-vpershe-v-istorii-fizmatu-vidbuvsiaob-iednanyi-konkurs-mister-i-mis-fizmat-2019.html

7 жовтня 2019 року відбувся щорічний конкурс "Вернісаж талантів" за
участі першокурсників фізико-математичному факультеті, на якому студенти
показали свої творчі здібності й таланти, в першу чергу представники груп
ПО19Б, ТН19Б і КТ19Б. Концерт був цікавим і різноплановим, а кожен учасник
мав змогу відчути себе зіркою на цьому красивому й емоційному святі:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1808-shchorichnyi-konkurs-vernisazhtalantiv-na-fizyko-matematychnomu-fakulteti.html

13 вересня 2019 року на базі відпочинку "Буревісник" ЦДПУ ім. В.
Винниченка, відбулося щорічне свято для студентів І-го року навчання –
загальноуніверситетський захід "Студмісто-2019". Для учасників восьми

команд від всіх факультетів університету протягом дня були організовані цікаві
квести, конкурси та змагання, за результатами яких в загальнокомандному
рейтингу фізико-математичний факультет посів почесне ІІІ-тє місце. Активну
участь у складі команди нашого факультету прийняли такі студенти І-го курсу,
як: Меренкова Олександра (група ПО19Б); Глущенко Назар (група ТН19Б);
Зачепа Олександр (група ТН19Б); Лазарєв Микола (група ТН19Б):
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1786-studmisto-2019-fizmativtsi-upryzerakh.html

17 квітня 2019 року на фізико-математичному факультеті традиційно
відбувся конкурс молодих дизайнерів "Палітра моди". Такий показ моделей
одягу відбувається щорічно, за участі студентів спеціальностей "Середня
освіта. Трудове навчання та технології", а також "Професійна освіта: технологія
виробів легкої промисловості". Учасниць конкурсу відзначили грамотами та
приємними подарунками: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1728-studentyspetsialnostei-trudove-navchannia-ta-tekhnolohii-ta-profesiina-osvita-zvituvaly-prosvoi-dosiahnennia.html

22 листопада 2018 року відбувся щорічний конкурс краси "Міс фізикоматематичного факультету", за участь в якому отримали відзнаки студентки
нашої кафедри: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1616-zaproshuiemo-namis-fizmat-2018.html
18 жовтня 2018 року на фізико-математичному факультеті відбувся
щорічний конкурс «Вернісаж талантів», в якому студенти-першокурсники
показали свої творчі здібності, креативність та талант. Енергійний та запальний
флешмоб подарували студенти груп КТ18Б (комп’ютерні науки),ТН18Б
(трудове навчання та технології) та ПО18Б (професійна освіта). Свій талант
презентувала Катерина Доброван, студентка групиТН18Б,яка виконала чуттєву
п’єсу на фортепіано. З патріотичною піснею, яка торкнулася душі кожного

учасника концерту, виступив студент ТН18Б (трудове навчання) Олександр
Мельник.
Всі
вони
були
відзначені
нагородами:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1607-fizmativskyi-vernisazh-znaishovtalanty.html

11 травня 2018 року відбувся загальноуніверситетський захід "Студмісто2018", участь у якому взяли студенти фізико-математичного факультету. За
результатами усіх конкурсів команда фізмату отримала ІІ місце, поступившись
команді істфаку кількома балами: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1535fizmat-uziav-sriblo-na-studmisti-2018.html

18 квітня 2018 року на фізико-математичний факультет пройшов конкурс
«Містер фізмат-2018», де п’ятеро студентів-першокурсників (Гаврюшенко
Роман, Олефіренко Владислав, Яремчук Ігор, Волошаненко Микола та Колос
Костянтин) продемонстрували творчі якості, почуття гумору і, звичайно,
прагнення до перемоги. Всі вони отримали відзнаки та нагороди:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1512-mister-fizmat-2018.html

17 квітня 2018 року на фізико-математичному факультеті традиційно
відбувся конкурс молодих дизайнерів «Палітра моди». Такий показ моделей
одягу відбувається щорічно, за участі студентів спеціальностей «Середня
освіта. Трудове навчання та технології», а також «Професійна освіта:
технологія виробів легкої промисловості». Учасниць конкурсу відзначили
грамотами
та
приємними
подарунками:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1511-na-fizmati-vidbuvsia-tradytsiinyipokaz-studentskykh-modelei-odiahu-palitra-mody.html

30 листопада 2017 року на фізико-математичному факультеті відбулося
свято краси, грації та таланту "Міс фізмат-2017", яке стало справжнім шоу і
зібрало повний зал поціновувачів прекрасного. Головною метою конкурсу
стало створення умов для самореалізації особистості дівчат, виявлення їх
талантів, смаків та уподобань, створення ситуації успіху та позитивного
світосприйняття. Богатиренко Дар’я (спеціальність «Професійна освіта»)
отримала титул «І віце-міс 2017», а Бондаренко Аліна (спеціальність «Трудове
навчання та технології») – «Міс вишуканість 2017». Учасниць конкурсу
відзначили
грамотами
та
приємними
подарунками:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1312-na-fizmati-obraly-mis-fakultetu2017.html

Маємо велику кількість нагород за перемоги наших студентів фізмату, в
тому числі спеціальностей «Середня освіта. Трудове навчання та технології» та
«Професійна освіта: технологія виробів легкої промисловості» на щорічних
спартакіадах факультетських спортивних команд ЦДПУ ім. В. Винниченка:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1300-fizmativtsi-vyboroly-sportyvninahorody.html

11 жовтня 2017 року на фізико-математичному факультеті відбувся
щорічний конкурс «Фізмат має таланти», на якому студенти першого курсу

виявили свої творчі здібності. Концерт був цікавим, різноплановим, кожен
учасник мав змогу відчути себе зіркою. Всі вони були відзначені нагородами:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1263-na-fizmati-vidbuvsia-vernisazhtalantiv.html

13 травня 2017 року, незважаючи на дощ та хмарну погоду, було
проведено щорічний університетський захід – «Студмісто-2017». Студенти
університету мали змогу поближче познайомитися з різними факультетами,
виявити свої таланти, обдарованість та спритність. Після підрахунку
результатів усіх конкурсів, було оголошено переможців. Команда фізикоматематичного
факультету
посіла
ІІ-ге
місце:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1206-fizmativtsi-na-studmisti-stalydruhymy-u-kvesti.html

25 квітня 2017 року на фізико-математичному факультеті відбувся
двадцятий ювілейний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів одягу «Палітра
моди», присвячений 20-річчю зміни статусу Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Це щорічний
звітний конкурс студентів та викладачів кафедри теорії та методики
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, на якому
студенти демонструють свої здобутки, яких вони досягли протягом
навчального року. Учасниць конкурсу відзначили грамотами та приємними
подарунками: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1195-na-fizmati-feierychnoprovely-iuvileinyi-konkurs.html

06 квітня 2017 року на фізико-математичному факультеті відбувся
щорічний конкурс «Містер фізмат 2017», на якому п’ятеро студентівпершокурсників продемонстрували свої здібності й таланти. Кожної весни на
факультеті проводиться таке красиве свято, яке об’єднує студентів усіх груп.
Всі
вони
отримали
відзнаки
та
нагороди:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1180-fizmat-obrav-mistera-2017.html

8 грудня 2016 року на фізико-математичному факультеті КДПУ ім.
В. Винниченка був проведений традиційний щорічний конкурс краси,
вишуканості й таланту – «Міс фізмат – 2016». Сім чарівних, красивих й
розумних дівчат-першокурсниць продемонструвати свої зовнішні дані, уміння
триматися перед чисельною аудиторією, виявили свої таланти, показали свій
неповторний внутрішній світ. Учасниць конкурсу відзначили грамотами та
приємними
подарунками:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1000-nafizmati-provedeno-konkurs-mis-fizmat-2016-08-hrudnia-2016-roku-na-fizykomatematychnomu-fakulteti-kdpu-im-v-vynnychenka-buv-provedenyi-tradytsiinyishchorichnyi-konkurs-krasy-vyshukanosti-i-talantu-mis-fizmat-2016-8-hrudnia-2016roku-na-fizyko-matematychnomu-fakulteti-kdpu-im-v-vynnychenka-buv-provedenyitradytsiinyi-shchorichnyi-konkurs-krasy-vyshukanosti-i-talantu-mis-fizmat-2016sim-charivny.html

07 грудня 2016 року відбувся черговий загальноуніверситетський конкурс
«Козацькі розваги», присвячений святу Дня Збройних сил України. Участь у
конкурсі взяли представники сімох факультетів, серед яких і наші хлопцікозаки. Нагороди за участь та перемоги отримали студенти І-ІІІ курсів – капітан
команди – Очеретнюк Роман (33 група), Керлсон Владислав та Бурмістренко
Олександр (21 група), Шибістий Ярослав і Бобров Віктор (11 група), Витоптов
Артем та Білобабченко Анатолій (17 група), Карелін Євгеній (16 група):
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/999-fizmativtsi-zmahalysia-na-kozatskykhzabavakh.html.

13 жовтня 2016 року в актовій залі КДПУ ім. В. Винниченка відбувся
щорічний конкурс «Вернісаж талантів» за участі першокурсників фізикоматематичного факультету. Було надзвичайно красиве й емоційне свято! Всі
учасники
отримали
відзнаки
та
нагороди:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/937-vernisazh-talantiv-vid-fizmatu-tsekruto.html

7 жовтня 2016 року Фізматівська команда успішно виступила на
«Студмісті-2016» – щорічному заході для першокурсників університету, де
вони мають змогу поближче познайомитися й подружитися, виявити свої
таланти, обдарованість та креативність. Учасники команди фізикоматематичного факультету зайняли ІІ Місце у КВЕСТі з командоутворення в
рамках проекту "Студмісто"! Студенти вкотре довели, що вони КОМАНДА, що
вміють чути один одного, розуміти, підтримувати й досягати мети:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/928-fizmativska-komanda-uspishnovystupyla-na-studmisti.html

24 травня 2016 року на щорічному заході для дозвілля студентської
молоді «Студмісто-2016» фізико-математичний факультет представляли
студенти І-ІІ курсів. Наша команда зайняла І місце та здобула беззаперечну
перемогу: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/881-fizmat-znovu-pershyi-teperu-kvesti.html
21 квітня 2016 року на фізико-математичному факультеті відбувся
щорічний конкурс молодих дизайнерів-модельєрів «Палітра моди». Це творчий
звіт студентів спеціальності «Технологічна освіта». Нові модні тенденції,
сучасний одяг, художнє оздоблення одягу – все це було представлено у
колекціях, які дівчата виготовили власноруч. Учасниць конкурсу відзначили

грамотами та подарунками: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/855-palitramody-tvorchyi-zvit-spetsialnosti-tekhnolohichna-osvita.html

14 квітня 2016 року на фізико-математичному факультеті традиційно
проходив щорічний конкурс чоловічої краси та мужності «Містер Фізмат
2016». Титул «Містер Фізмат» отримав Анастасій Сергій, першим «Віцемістером» став Арапов Дмитро: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/835mister-fizmat-2016-naikrashche-orhanizovanyi-konkurs-za-novitniu-istoriiufakultetu.html.

Крім того, багато наших студентів, отримують нагороди й відзнаки за
участь в конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях, що проводяться в межах
всієї України:
Так, студентка третього курсу фізико-математичного факультету
спеціальності "Трудове навчання та технології" Криховецьку Ольгу (ТН17Б)
зайняла друге місце у Всеукраїнському конкурсі "Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні" в номінації "Цивільна безпека". Конкурс
проходив
у
Національному
авіаційному
університеті:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1890-cherhovi-zdobutky-fizmativtsiv.html

Студентка фізмату спеціальності «015 Професійна освіта. Технологія
виробів легкої промисловості» Скляренко Надія посіла І місце на ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань
«Технології легкої промисловості», який проводився згідно наказу
Міністерства освіти і науки України на базі Київського національного
університету
технологій
та
дизайну:
https://drive.google.com/file/d/1lCnoIkZODwEwEIaMFDRLAzg9ACNLxZOR/view

На етнофестивалі «Петриківський дивоцвіт» студентки-магістрантки
спеціальності Трудове навчання та технології Боса Тетяна та Кудревич Ірина
виступили зі своїми дизайнерськими колекціями. В рамках, нової у цьому році,
модної платформи "Fashion.ua" Тетяна Боса продемонструвала свою авторську
колекцію вечірніх суконь «Аурелія», і виборола титул Лауреат фестивалю.
Колекція «Реінкарнація», а виготовлена технологією екологічної переробки
текстильних матеріалів Іриною Кудревич зайняла ІІІ призове місце:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1795-fizmativtsi-na-etnofestyvalipetrykivskyi-dyvotsvit.html

У Кропивницькому 22 листопада 2019 року в залі обласної філармонії
відбувся фінал конкурсу краси «СтудМіс Кіровоградщини 2019», на
якому Тетяна Боса представила свою колекцію одягу «Аурелія», як
професійний дизайнер: https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1831-profesiynadiyalnist-dyzaynera-tetyany-bosoyi.html

На шляху до реалізації себе як професійного дизайнера Тетяна та Ірина
проробили чимало роботи! Наші магістрантки мають багато нагород, дипломів
за свою дизайнерську діяльність, вони є неодноразовою переможницею та
учасницею численних конкурсів дизайнерів та фестивалів, зокрема,
Міжнародних конкурсів дизайнерів «Печерські каштани» (Київ) та «Мода без
кордонів» (Кропивницький), Всеукраїнського фестивалю «Петриківський
дивосвіт 2019» (Дніпро) та інших.

https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1753-nashi-mahistrantky-vzyaly-uchast-umizhnarodnomu-konkursi-dyzayneriv-pecherski-kashtany.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1745-uspikh-studentiv-fizmatu-navseukrainskomu-konkursi-studentskykh-naukovykh-robit.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1743-mahistrantky-spetsialnosti-trudovenavchannia-ta-tekhnolohii-vyboroly-vysoki-nahorody.html
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1550-uspishnyi-vystup-studentky-fizmatuna-prestyzhnomu-konkursi-molodykh-dyzaineriv-pechercki-kashtany.html

Наші студенти також часто виборюють призові місця на олімпіадах з
трудового навчання, наприклад, на ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта», який проходив 24-26 квітня
2018 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини на факультеті професійної та технологічної освіти:
https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1524-fizmativtsi-peremohly-na-olimpiadi-ztrudovoho-navchannia.html

Терещенко Ольга, студентка 61 групи (Галузь знань: 01 Освіта,
Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)), зайняла
ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності
«Технологічна освіта» (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини): https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/1203-fizmat-vyznachyvsiaz-naikrashchymy-studentamy-naukovtsiamy.html

В цілому, впродовж 5 останніх років студенти кафедри є дипломантами
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта»
О.В.Терещенко (2017 р.), Н.М. Карамаренко (2018 р.), О.С. Матійко (2019) .

На фото: 1) переможці Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання і
технологій 2016-2017 навчального року, справа студентка кафедри
О.Терещенко; 2) команда 2018 р. Т. Боса, Д. Липка, О. Сергійчук, переможець
Н.В. Крамаренко; 3) Голова журі професор Д.Е. Кільдеров та голова
Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної
освіти Коберник вручили студенту кафедри О. Матійку диплом переможця.

