
 

 

 

 

 

 

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

22 листопада 2021 року                                                                                      № 4 

м. Вінниця 

 

  

Про підсумки проведення обласного 

конкурсу з іноземних мов 

«Світ мов і мови світу» 

серед здобувачів освіти 

ЗФПО Вінницької області 

 

З метою виявлення талановитих студентів, надання їм можливості 

самореалізації, підвищення зацікавленості студентів до вивчення іноземної мови, 

спонукання їх до творчого пошуку та самостійної роботи 17 листопада 2021 року на 

базі КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» був проведений обласний 

конкурс з іноземних мов «Світ мов і мови світу» (далі – Конкурс) серед здобувачів 

освіти закладів фахової передвищої освіти Вінницької області. 

В Конкурсі взяли участь 16 закладів освіти з 26:  

1. ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

2. ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; 

3. ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж 

ВНАУ»; 

4. ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»; 

5. Вінницький технічний фаховий коледж; 

6. Вінницький транспортний фаховий коледж; 

7. Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБіА; 

8. ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; 

9. ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну 

ВНАУ»; 

10. Гайсинський медичний фаховий коледж; 

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

12. КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; 



 

 

13. Могилів - Подільський медичний фаховий коледж; 

14. ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»; 

15. Тульчинський фаховий коледж культури; 

16. Фаховий коледж економіки та права ВКІ. 

Підсумки Конкурсу наступні: 

1 місце 

Андрущенко Гліб – Вінницький технічний фаховий коледж. 

2 місце 

Дода Анна – Вінницький технічний фаховий коледж; 

Матвійчук Костянтин – ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

Фаб’янський Дмитро – Вінницький технічний фаховий коледж; 

Коробейнікова Ольга – ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ». 

3 місце 

Ліщинський Вадим – Вінницький технічний фаховий коледж; 

Демчик Назарій – Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та 

дизайну КНУБіА; 

Калайда Володимир – Вінницький транспортний фаховий коледж; 

Поліщук Ірина – ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

Самойлюк Вікторія – ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий 

коледж КНТЕУ». 

Виходячи з підсумків проведення Конкурсу НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами: 

1.1 Студентів, які зайняли призові місця: 

І ступеня: Андрущенко Гліба – студента Вінницького технічного фахового 

коледжу; 

ІІ ступеня: Доду Анну – студентку Вінницького технічного фахового коледжу; 

Матвійчука Костянтина – студента ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

Фаб’янського Дмитра – студента Вінницького технічного фахового коледжу; 

Коробейнікову Ольгу – студентку ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ». 

ІІІ ступеня: Ліщинського Вадима – студента Вінницького технічного фахового 

коледжу; 

Демчика Назарія – студента Вінницького фахового коледжу будівництва, 

архітектури та дизайну КНУБіА; 

Калайду Володимира – студента Вінницького транспортного фахового 

коледжу; 

Поліщук Ірину – студентку ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; 

Самойлюк Вікторію – студентку ВСП «Вінницький торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ». 



 

 

2. Нагородити грамотами Ради директорів: 

2.1 Викладачів, студенти яких зайняли призові місця в Конкурсі: 

Можаровську Олену Едуардівну – викладача Вінницького технічного  фахового 

коледжу; 

Новицьку Оксану Віталіївну – викладача ВСП «Вінницький фаховий коледж 

НУХТ»; 

Крисак Ларису Василівну – викладача Вінницького технічного фахового 

коледжу; 

Осьмірко Ганну Василівну – викладача ВСП «Вінницький фаховий коледж 

НУХТ»; 

Харченко Оксану Анатоліївну – викладача Вінницького технічного фахового 

коледжу; 

Ціонтковську Наталію Олександрівну – викладача Вінницького фахового 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну КНУБіА; 

Леськову Наталію Сергіївну – викладача Вінницького транспортного фахового 

коледжу; 

Гаргаун Наталію Миколаївну – викладача ВСП «Вінницький фаховий коледж 

НУХТ»; 

Фальштинську Юлію Василівну – викладача ВСП «Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ». 

3. Нагородити подяками Ради директорів  

3.1. Членів оргкомітету: 

Голову оргкомітету – Войцехівського Костянтина Францовича – директора 

КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;  

Марценюк Олену Георгіївну – голову обласного методичного об’єднання 

викладачів іноземних мов; КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;  

Крисак Ларису Василівну – викладача Вінницького технічного фахового 

коледжу;  

Білоус Майю Василівну – викладача Вінницького транспортного фахового 

коледжу;  

Стрижалову Оксану Олександрівну – викладача Гайсинського медичного 

коледжу; 

Вечірко Людмилу Михайлівну – викладача ВСП «Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»;  

Губар Людмилу Василівну – викладача Погребищенського медичного фахового 

коледжу; 

Мазур Аллу Василівну – викладача ВСП «Ладижинсьикй фаховий коледж 

ВНАУ». 



 

 

3.2 Членів журі Конкурсу: 

Голову журі – Можаровську Олену Едуардівну – викладача Вінницького 

технічного фахового коледжу. 

Членів журі:  

Леськову Наталію Сергіївну – викладача Вінницького транспортного фахового 

коледжу; 

Новицьку Оксану Віталіївну – викладача ВСП «Вінницький фаховий коледж 

НУХТ»; 

Кравчук Інну Юріївну – викладача ВСП «Технологічно-промисловий фаховий 

коледж ВНАУ»; 

Чумак Тетяну Валеріївну – викладача ВСП «Могилів-Подільський  

технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ». 

3.3. Організаторів майстер-класів «Теорії та технології іншомовної освіти»: 

Викладачів КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

Рябошапку Олену Вікторівну, Мовчан Ларису Григорівну  

(Польсько-англійські перекладацькі студії); 

Слободянюк Валентину Юріївну, Завальнюк Яну Михайлівну (Покращуй свою 

німецьку мову); 

Литвинюк Аліну Борисівну (Грецька мовознавча студія); 

Юрченко Мирославу Володимирівну (Тренажер з написання відкритого 

тестового завдання ЗНО з англійської мови); 

Сорочан Карину Леонідівну, студентку філологічного факультету  

(Іврит – мова, що ожила); 

Жупанову Олену Іванівну (Латинська мова «Гаудеамус»). 

4. Адміністрації вищезгаданих закладів освіти 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 проведені обласного Конкурсу з іноземних мов: «Світ 

мов і мови світу» серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти 

Вінницької області: 

- адміністрації КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж; 

- викладачам, студенти яких взяли участь у Конкурсі. 
 

Голова Ради директорів  

закладів фахової 

передвищої освіти 

Вінницької області                                                                  О. С. Домінський 
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