РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
1 квітня 2019 року

№ 11
м. Вінниця

Про підсумки проведення обласної олімпіади
з математики серед здобувачів освіти 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 27 березня 2019 року
на базі Вінницького транспортного коледжу була поведена обласна олімпіада з
математики серед здобувачів освіти коледжів і технікумів Вінницької області.
В олімпіаді взяли участь 32 студенти коледжів і технікумів Вінницької
області:
1. Барський коледж транспорту та будівництва НТУ;
2. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського;
3. Вінницький коледж економіки і підприємства ТНЕУ;
4. Вінницький коледж будівництва і архітектури КНУБА;
5. Коледж економіки і права ВКІ;
6. Вінницький медичний коледж імені академіка Д.К. Заболотного;
7. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж;
8. Вінницький коледж НУХТ;
9. Вінницький технічний коледж;
10.Технологічно-промисловий коледж ВНАУ;
11.Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ;
12.Вінницький транспортний коледж;
13.Гайсинський медичний коледж;
14.Іллінецький державний аграрний коледж;
15.Калинівський технологічний технікум;
16.Ладижинський коледж ВНАУ;
17.Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж;
18.Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ;
19.Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ;

20. Погребищенський медичний коледж;
21.Тульчинський коледж культури;
22.Чернятинський коледж ВНАУ.
Не взяли участі в олімпіаді такі заклади освіти:
1. Вінницький коледж культури і мистецтв імені М.Д. Леонтовича;
2. Вінницьке відділення Київського фінансово-економічного коледжу НУ
ДПС України;
3. Верхівський Сільскогосподарський коледж ВНАУ;
4. Могилів-Подільський медичний коледж;
5. Тульчинський технікум ветеринарної медицини БНАУ;
6. Вінницький коледж університету «Україна».
Підсумки олімпіади наступні (додаток 1):
1 місце
Овчар Михайло – студент Вінницького технічного коледжу.
2 місце
Загнітко Констянтин – студент Вінницького технічного коледжу.
3 місце
Лавренюк Діана – студентка Вінницького коледжу економіки та
підприємництва ТНЕУ;
Котов Олег – студент Вінницького транспортного коледжу.
Виходячи з підсумків проведення олімпіади
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Ради директорів студентів, які зайняли
призові місця:
І ступеня: Овчара Михайла – студента Вінницького технічного коледжу.
ІІ ступеня: Загнітко Констянтина – студента Вінницького технічного
коледжу.
ІІІ ступеня: Лавренюк Діану – студентку Вінницького коледжу економіки
та підприємництва ТНЕУ;
Котова Олега – студента Вінницького транспортного коледжу.
2. Нагородити грамотами Ради директорів викладачів, студенти яких
зайняли призові місця в олімпіаді.
- Овчара Івана Миколайовича - викладача Вінницького технічного
коледжу;
- Томілову Валентину Євгенівну – викладача Вінницького технічного
коледжу;

- Жмурко Іванну Леонідівну – викладача Вінницького коледжу економіки
та підприємництва ТНЕУ;
- Онуфрійчука Петра Михайловича –
викладача Вінницького
транспортного коледжу.
3. Нагородити подяками Ради директорів:
3.1 Голову оргкомітету:
- Фаліштинського Михайла Вікторовича – директора Вінницького
транспортного коледжу.
3.2 Членів огкомітету:
- Овчара Івана Миколайовича – голову обласного методичного об’єднання
викладачів математики серед коледжів і технікумів Вінницької області,
викладача Вінницького технічного коледжу;
- Овчар Інну Миколаївну − викладача Вінницького технічного коледжу;
- Вовненко Наталю Миколаївну – викладача Вінницького коледжу
будівництва і архітектури КНУБА;
- Ігнатіву Руслану Іванівну – викладача Гайсинського медичного коледжу;
- Долян Катерину Василівну − викладача Вінницького коледжу НУХТ;
- Лавренюк Світлану Іванівну – викладача Немирівського коледжу
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ;
- Підлісничу Наталю Григорівну – викладача Вінницького кооперативного
інституту.
3.3 Голову журі:
Бака Сергія Миколайовича - кандидата фізико-математичних наук, доцента
кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського;
3.4 Членів журі:
Терепу Аллу Василівну – викладача Вінницького обласного комунального
гуманітарно-педагогічного коледжу;
Гуменчук Миколу Петровича – викладача Вінницького торговельноекономічного коледжу КНТЕУ;
Дитрик Світлану Вікторівну – викладача Барського коледжу транспорту та
будівництва НТУ;
Гончарук Світлану Анатоліївну – викладача Вінницького коледжу
будівництва і архітектури КНУБА;
Матищук Світлану Вікторівну – викладача Чернятинського коледжу
ВНАУ;
Жмурко Іванну Леонідівну – викладача Вінницького коледжу економіки та
підприємництва ТНЕУ;

Джереловського Володимира Анатолійовича – викладача Вінницького
транспортного коледжу.
3.5 Членів лічильної комісії:
Підлісничу Наталю Григорівну – викладача Вінницького кооперативного
інституту;
Дмитрик Світлану Вікторівну – викладача Барського коледжу транспорту
та будівництва НТУ.
3.6 Членів задачної комісії:
Баніта Леоніда Йосиповича – викладача Погребищенського медичного
коледжу;
Терепу Аллу Василівну – викладача Вінницького обласного комунального
гуманітарно-педагогічного коледжу;
Ружанську Наталію Миколаївну – викладача Вінницького медичного
коледжу імені академіка Д. К. Заболотного.
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 обласної олімпіади з математики серед
здобувачів освіти коледжів і технікумів Вінницької області.:
- адміністрації Вінницького транспортного коледжу;
- викладачам, студенти яких взяли участь в олімпіаді.

Голова Ради директорів
коледжів і технікумів
Вінницької області

О.С. Домінський

