РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
27 квітня 2018 року

№ 13
м. Вінниця

Про підсумки проведення обласної
олімпіади з філософії серед студентів
коледжів і технікумів Вінницької області
З метою виявлення талановитих студентів, надання їм можливості
самореалізації, підвищення зацікавленості студентів до вивчення математики,
спонукання їх до творчого пошуку та самостійної роботи 25 квітня 2018 року на
базі Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу
було проведено обласну олімпіаду з філософії серед студентів коледжів і
технікумів Вінницької області.
В олімпіаді взяли участь 21 студент з 21 навчального закладу серед
коледжів і технікумів Вінницької області:
1. Барський

гуманітарно-педагогічний

коледж

імені

Михайла

Грушевського;
2. Бершадський медичний коледж;
3. Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ;
4. Вінницький коледж «Відкритого міжнародного Університету розвитку
людини «Україна»;
5. Вінницький коледж будівництва та архітектури КНУБА;
6. Вінницький коледж НУХТ;
7. Вінницький медичний коледж імені академіка Д. К, Заболотного;

8. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж;
9. Вінницький технічний коледж;
10. Вінницький торгівельно-економічний коледж КНТЕУ;
11. Вінницький транспортний коледж;
12. Державний

вищий

навчальний

заклад

«Могилів-Подільський

монтажно-економічний коледж»;
13. Іллінецький державний аграрний коледж;
14. Калинівський технологічний технікум;
15. Ладижинський коледж ВНАУ;
16. Могилів-Подільський медичний коледж;
17. Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ;
18. Погребищенський медичний коледж;
19. Технологічо-промисловий коледж ВНАУ;
20. Тульчинський коледж ветеринарної медицини БНАУ;
21. Чернятинський коледж ВНАУ.
На підставі протоколу № 3 від 26 квітня 2018 року засідання оргкомітету
підсумки обласної олімпіади філософії наступні :
1 місце
Козачук Аліна – студентка Вінницького технічного коледжу;
2 місце
Стадник Валерія – студентка Погребищенського медичного коледжу;
Чубатюк Яна – студентка Вінницького торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ.
3 місце
Гурко Сергій – студент Вінницького медичного коледжу імені академіка
Д. К. Заболотного;
Підлубна Тетяна – студентка Барського гуманітарно-педагогічного
коледжу імені Михайла Грушевського;

Кващук Валерія – студентка Калинівського технологічного технікуму.
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Ради директорів студентів, які зайняли
призові місця:
І ступеня: Козачук Аліну – студентку Вінницького технічного коледжу;
ІІ ступеня: Стадник Валерію – студентку Погребищенського медичного
коледжу;
Чубатюк Яну – студентку Вінницького торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ.
ІІІ ступеня: Гурко Сергій – студента Вінницького медичного коледжу
імені академіка Д. К. Заболотного;
Підлубну Тетяну – студентку Барського гуманітарно-педагогічного
коледжу імені Михайла Грушевського;
Кващук Валерію – студентку Калинівського технологічного технікуму.
2. Нагородити грамотами Ради директорів викладачів, студенти яких
зайняли призові місця в олімпіаді:
Голєву Тетяну Володимирівну – викладача Вінницького технічного
коледжу;
Панасюка Юрія Борисовича – викладача Погребищенського медичного
коледжу;
Савлук Людмилу Іванівну – викладача Вінницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ;
Павленко Ірину Юріївну – викладача Вінницького медичного коледжу
імені академіка Д. К. Заболотного;
Восколупа Валерія Петровича – викладача Барського гуманітарнопедагогічного коледжу імені Михайла Грушевського;
Сакача Сергія Івановича – викладача Калинівського технологічного
технікуму.
3. Нагородити
олімпіади:

подяками

Ради

директорів

членів

оргкомітету

Голову

оргкомітету:

Войцехівського

Констянтина

Францовича

-

директора Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного
коледжу
Члени оргкомітету:
Сакач Сергія Івановича – викладача Калинівського технологічного
технікуму;
Голєву Тетяну Володимирівну – викладача Вінницького технічного
коледжу;
Восколупа Валерія Петровича – викладача Барського гуманітарнопедагогічного коледжу;
Мазуркевич

Віру

Василівну

–

викладача

Вінницького

обласного

Вінницького

обласного

комунального гуманітарно-педагогічного коледжу;
Лисак

Ігора

Станіславовича

–

викладача

комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
4. Оголосити подяку за сприяння, підготовку, організацію, технічне
забезпечення та допомогу в проведенні обласної олімпіади з філософії серед
студентів коледжів і технікумів Вінницької області:
- адміністрації

Вінницького

обласного

комунального

гуманітарно-

педагогічного коледжу;
- викладачам, студенти яких взяли участь в олімпіаді.

Голова Ради директорів
коледжів і технікумів
Вінницької області

О. С. Домінський

