
 

 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

17 квітня 2018 року                                                                                        № 9 

м. Вінниця 

 

Про підсумки проведення обласного конкурсу 

«Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»  

серед студентів технікумів і коледжів  

Вінницької області   
 

З метою виявлення талановитих студентів, надання їм можливості 

самореалізації, підвищення зацікавленості студентів до вивчення економічних 

дисциплін, спонукання їх до творчого пошуку та самостійної роботи 12 квітня                   

2018 року на базі Вінницького коледжу економіки та підприємництва ВНТЕ 

ТНЕУ був проведений обласний конкурс «Комп’ютерні технології в 

бухгалтерському обліку» серед студентів коледжів і технікумів Вінницької 

області.  

В конкурсі взяли участь 12 студентів з 12 навчальних закладів серед 

коледжів і технікумів Вінницької області: 

1. Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ; 

2. Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ; 

3. Вінницький коледж НУХТ; 

4. Вінницький технічний коледж; 

5. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ; 

6. Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж»; 

7. Іллінецький державний аграрний коледж; 



8. Калинівський технологічний технікум; 

9. Ладижинський коледж ВНАУ; 

10. Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ; 

11. Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 

12. Чернятинський коледж ВНАУ; 

Підсумки конкурсу наступні: 

1 місце: 

Паращук Алла – студентка Вінницького технічного коледжу. 

2 місце: 

Кононенко Катерина – студентка Вінницького коледжу НУХТ.  

3 місце: 

Корнієнко Оксана – студентка Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

Виходячи з підсумків проведення олімпіади 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Ради директорів студентів, які зайняли 

призові місця: 

І ступеня: Паращук Аллу – студентку Вінницького технічного коледжу. 

ІІ ступеня: Кононенко Катерину – студентку Вінницького коледжу НУХТ.  

ІІІ ступеня: Корнієнко Оксану – студентку Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

2. Нагородити грамотами Ради директорів викладачів, студенти яких 

зайняли призові місця в олімпіаді: 

Крисака Андрія Олексійовича – викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

Бартельову Аллу Анатоліївну – викладача Вінницького коледжу НУХТ; 

Бабій Любов Сергіївну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

3. Нагородити подяками Ради директорів членів оргкомітету та журі 

олімпіади: 



3.1 Членів оргкомітету: 

Голову оргкомітету: Добіжу Наталію Володимирівну – к.е.н., директора 

Вінницького коледжу економіки та підприємництва ВНТЕ ТНЕУ. 

Бартельову Аллу Анатоліївну – викладача Вінницького коледжу НУХТ. 

Дончак Лесю Григорівну – к.е.н., старшого викладача Вінницького 

навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ; 

Крисака Андрія Олексійовича – к.е.н., викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

Островську Ірину Юріївну – викладача Вінницького кооперативного 

інституту. 

3.2 Членів журі: 

Голову журі: Гіркову Олену Василівну – викладача Технологічно-

промисловго коледжу ВНАУ; 

Бабій Любов Сергіївну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Шульган Марію Ярославівну – викладача Чернятинського коледжу ВНАУ. 

4. Адміністрації вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати 

здійснити матеріальне та моральне заохочення студентів, що зайняли призові 

місця та викладачів, які їх підготували. 

5. Оголосити подяку за сприяння, підготовку, організацію, технічне 

забезпечення та допомогу в проведенні Обласного конкурсу «Комп’ютерні 

технології в бухгалтерському обліку» серед студентів коледжів і технікумів 

Вінницької області: 

- адміністрації Вінницького коледжу економіки та підприємництва ВНТЕ 

ТНЕУ; 

- викладачам, студенти яких взяли участь в олімпіаді. 

 

Голова Ради директорів  

коледжів і технікумів 

Вінницької області                                                                        О. С. Домінський 


