
 

 

 

 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                         Н А К А З 

 

19 квітня 2019 року                                                                                   № 12 

м. Вінниця 

Про підсумки конкурсу з фахової майстерності  

«Кращий за професією (економічні дисципліни)»  

серед студентів  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 16 квітня 

2019 року на базі Вінницького коледжу Національного університету харчових 

технологій було проведено конкурс з фахової майстерності «Кращий за 

професією (економічні дисципліни)» серед студентів  коледжів і технікумів 

Вінницької області.  

В конкурсі взяли участь 11 студентів з 11 навчальних закладів коледжів і 

технікумів Вінницької області: 

1. Барський коледж транспорту та будівництва НТУ; 

2. Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ; 

3. Вінницький коледж НУХТ; 

4. Вінницький технічний коледж; 

5. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ; 

6. Іллінецький державний аграрний коледж; 

7. Калинівський технологічний коледж; 



 

 

8. Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж»; 

9. Ладижинський коледж ВНАУ; 

10. Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ; 

11. Технологічно-промисловий коледж ВНАУ. 

На підставі протоколу № 3 від 16 квітня 2019 року засідання журі Конкурсу, 

підсумки наступні: 

1 місце 

Ніщаков Ігор – студент Вінницького коледжу НУХТ. 

2 місце 

Натмеладзе Ніно – студентка Барського коледжу транспорту та будівництва 

НТУ. 

Козачишина Світлана – студентка Іллінецького державного аграрного 

коледжу. 

3 місце 

Веселюк Мирослав – студент Вінницького торговельно-економічний 

коледжу КНТЕУ. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Ради директорів студентів, які зайняли 

призові місця: 

І ступеня: Ніщакова Ігора – студента Вінницького коледжу НУХТ. 

ІІ ступеня: Натмеладзе Ніно – студентку Барського коледжу транспорту та 

будівництва НТУ. 

Козачишину Світлану – студентку Іллінецького державного аграрного 

коледжу. 

ІІІ ступеня: Веселюка Мирослава – студента Вінницького торговельно-

економічний коледжу КНТЕУ. 

2. Нагородити грамотами Ради директорів викладачів, студенти яких 

зайняли призові місця в Конкурсі: 



 

 

Меліховець Анну Алімівну – викладача Вінницького коледжу НУХТ; 

Лучинську Альону Віталіївну – викладача Барського коледжу транспорту 

та будівництва НТУ; 

Ткаченко Ольгу Григорівну – викладача Іллінецького державного 

аграрного коледжу; 

Віниковецьку Жанну Семенівну – викладача Вінницького торговельно-

економічний коледжу КНТЕУ. 

3. Нагородити подяками Ради директорів членів оргкомітету та журі 

Конкурсу: 

3.1 Членів оргкомітету: 

Голову оргкомітету: Керницького Володимира Антоновича, директора 

Вінницького коледжу НУХТ; 

Членів огкомітенту: Кукурудзяк Лесю Василівну – голову обласного 

методичного об’єднання викладачів економічних і фінансових дисциплін 

технікумів і коледжів; 

 Меліховець Ганну Алімівну – викладача економічних дисциплін 

Вінницького коледжу НУХТ. 

    Жгун Олену Петрівну  – викладача економічних дисциплін Вінницького 

технічного коледжу. 

   Жигуліну Тетяну Григорівну – викладача економічних дисциплін 

Калинівського технологічного технікуму. 

   Гуцаленко Наталію Іванівну – викладача економічних дисциплін 

Іллінецького державного аграрного коледжу. 

3.2 Членів журі: 

Голову журі: Лучинську Альону Віталіївну – викладача Барського коледжу 

транспорту та будівництва НТУ. 

 

 

 

 



 

 

Членів журі: 

Віниковецьку Жанну Семенівну – викладача Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ; 

Лимар Олену Федорівну – викладача комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

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

забезпечення та допомогу в проведенні конкурсу з фахової майстерності  

«Кращий за професією (економічні дисципліни)» серед студентів  коледжів і 

технікумів Вінницької області: 

- адміністрації Вінницького коледжу НУХТ; 

- викладачам, студенти яких взяли участь в Конкурсі. 

 

 

Голова Ради директорів  

коледжів і технікумів 

Вінницької області                                                                        О. С. Домінський 


