
 

 

 

 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                         Н А К А З 

 

18 травня 2018 року                                                                                   № 16 

м. Вінниця 

Про підсумки проведення обласного  

Конкурсу «Кращий за професією (економічні дисципліни)»  

серед коледжів і технікумів 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 15 травня 

2018 року на базі Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ було 

проведено обласний конкурс «Кращий за професією (економічні дисципліни)» 

серед коледжів і технікумів Вінницької області.  

В конкурсі взяли участь 12 студентів з 12 навчальних закладів серед 

коледжів і технікумів Вінницької області: 

1. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж; 

2. Вінницький коледж НУХТ; 

3. Вінницький кооперативний інститут; 

4. Вінницький технічний коледж; 

5. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ; 

6. ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»; 

7. Калинівський технологічний технікум; 

8. Ладижинський коледж ВНАУ; 



 

 

9. Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ; 

10. Технологічно-промисловий коледж ВНАУ; 

11. Чернятинський коледж ВНАУ; 

12. Іллінецький державний аграрний коледж. 

На підставі протоколу № 2 від 15 травня 2018 року засідання журі 

Конкурсу, підсумки обласної конкурсу «Кращий за професією (економічні 

дисципліни)»  наступні: 

1 місце 

Корнієнко Оксана – студентка Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ. 

2 місце 

Каменюк Марія – студентка Вінницького технічного коледжу. 

3 місце 

Ткач Руслана – студентка Вінницького коледжу НУХТ. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Ради директорів студентів, які зайняли 

призові місця: 

І ступеня: Корнієнко Оксану – студентку Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

ІІ ступеня: Каменюк Марію – студентку Вінницького технічного коледжу. 

ІІІ ступеня: Ткач Руслану – студентку Вінницького коледжу НУХТ. 

2. Нагородити грамотами Ради директорів викладачів, студенти яких 

зайняли призові місця в олімпіаді: 

Віниковецьку Жанну Семенівну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Попову Олену Олександрівну – викладача Вінницького технічного коледжу; 

Алексєєнко Олександру Анатоліївну – викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

Рудь Олену Володимирівну – викладача Вінницького коледжу НУХТ;  



 

 

Меліховець Ганну Алімівну – викладача Вінницького коледжу НУХТ. 

3. Нагородити подяками Ради директорів членів оргкомітету та журі 

олімпіади: 

3.1 Членів оргкомітету: 

Голову оргкомітету: Волинець Оксану Олександрівну – заступника 

директора з навчальної роботи Вінницького торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ; 

Членів огкомітенту: Кукурудзяк Лесю Василівну – голову обласного 

методичного об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін 

технікумів і коледжів; 

Алексєєнко Олександру Анатоліївну – викладача Вінницького технічного 

коледжу; 

Тімошенко Наталію Миколаївну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Віниковецьку Жанну Семенівну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Мельник Тетяну Андріївну – викладача Брацлавського  агроекономічного 

коледжу. 

3.2 Членів журі: 

Голову журі: Рудь Олену Володимирівну – викладача Вінницького 

коледжу НУХТ; 

Членів журі: 

Мазуренко Світлану Василівну – викладача Технологічно промислового 

коледжу ВНАУ; 

Шмичкову Інну Юріївну – к.е.н., викладача Вінницького кооперативного 

інституту; 

Никифорову Тетяну Михайлівну – директора ПП «Центр розвитку 

персоналу Геліос»; 

Шиян Олену Михайлівну – дизайнера одягу та прикрас; 



 

 

Ільченко Тетяну Володимирівну – менеджера по персоналу ТОВ     

«Епіцентр К». 

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

забезпечення та допомогу в проведенні обласного конкурсу «Кращий за 

професією (економічні дисципліни)» серед студентів коледжів і технікумів 

Вінницької області: 

- адміністрації Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

- викладачам, студенти яких взяли участь в олімпіаді. 

 

 

Голова Ради директорів  

коледжів і технікумів 

Вінницької області                                                                        О. С. Домінський 


