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НАКАЗ 

 

27 квітня  2021 р.                         м. Київ                                 № 09\2021 

 

Про результати проведення 

міського студентського конкурсу "Кращий бухгалтер - 2021" 

серед студентів закладів фахової передвищої освіти м.Києва 
 

Міським методичним об’єднанням викладачів економіко - аналітичного 

циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва 21 квітня 2021 року за 

допомогою додатку Google met  та Classroom було проведено онлайн конкурс 

"Кращий бухгалтер - 2021" серед студентів закладів фахової передвищої освіти 

м. Києва. 

Конкурс «Кращий бухгалтер - 2021» спрямований на підвищення престижу 

професійного рівня підготовки студентів, формування інтересу та знань з 

бухгалтерського та фінансового, податкового обліку. Конкурс посприяв 

розвитку професійних навичок, поглиблення знань у сфері обліку, розвитку 

особистісного та творчого потенціалу конкурсантів. 

Конкурс проходив на підставі  Положення про міський студентський 

конкурс  «Кращий бухгалтер - 2021», який розробила робоча група у складі: 

1.  Андрійченко Ніна Кирилівна - голова ММО викладачів економіко - 

аналітичного циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва; 

2. Пономаренко Марина Михайлівна - викладач Київського коледжу 

транспортної інфраструктури; 

3. Юрченко Олена Сергіївна – викладач Київського фахового коледжу 

прикладних наук; 



4. Крижанівська Марина Володимирівна – викладач ВСП Фаховий 

економічний коледж КНЕУ імені В. Гетьмана. 

  Конкурс проводився в два етапи. 1-й - внутрішній конкурс, який 

проводився у відповідному закладі освіти.  

2-й етап -  міський конкурс, який проходив  на базі Київського коледжу 

транспортної інфраструктури. 

На участь у конкурсі було подано 12 заявок. 

 

У зв’язку з поважними причинами (хвороба) 4 студенти не змогли взяти 

участь у конкурсі. У міському конкурсі взяли участь 8 студентів, щ о  

представляли  коледжі:  

 

№ 

з/п 

ПІБ студента Заклад освіти 

1 Вербецька 

Вікторія 

Сергіївна  

Київський коледж транспортної інфраструктури  

2 Гребенюк Аліна 

Григорівна 

Київський державний коледж туризму та готельного 

господарства 

3 Залозна Марія 

Сергіївна 

Київський професійно-педадогічний коледж ім. А. 

Макаренка 

4 Головчиць Софія 

Володимирівна 

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного 

авіаційного університету" 

5 Винярська Анна 

Євгеніївна 

Відокремлений структурний підрозділ "Київський 

фаховий коледж комп`ютерних технологій та 

економіки Національного авіаційного університету" 

6 Служенко Андрій 

Юрійович 

ВСП Фаховий економічний коледж КНЕУ імені В. 

Гетьмана 

7 Волкова Ангеліна 

Тарасівна 

Фаховий коледж бізнесу та аналітики 

8 Єлісєєва 

Анастасія 

Київський фаховий коледж прикладних наук 

 

Студенти-учасники конкурсу продемонстрували  високий рівень знань та 

професійних навичок фахової підготовки з економічних та фінансово-облікових 

дисциплін, володіння сучасними дистанційними методами навчання та проявили 

високий рівень діджиталізації навчально-виховного процесу. 

Оцінювання конкурсу проводило незалежне конкурсне журі, до складу 

якого увійшли досвідчені бухгалтери-експерти: 



-  Озерова Олена Григорівна – провідний консультант групи експертної  

підтримки журналу «Головбух», експерт системи Експертус – Головбух, ТОВ 

«Міжнародний центр фінансово – економічного розвитку – Україна»; 

- Зінчук Максим Вікторович – головний бухгалтер ТОВ «ІЖАТАБАР»; 

- Январева Олена Сергіївна – головний бухгалтер ТОВ «Онлиплей». 

 

Місця було розподілено наступним чином: 

 

Місце ПІБ студента Навчальний заклад Викладачі, які 

підготували 

конкурсантів 

1 Гребенюк Аліна 

Григорівна 

Київський державний коледж туризму та 

готельного господарства 

Хуторна 

Світлана 

Григорівна 

1 Вербецька 

Вікторія 

Сергіївна  

Київський коледж транспортної 

інфраструктури  

Пономаренко 

Марина 

Михайлівна 

2 Служенко Андрій 

Юрійович 

ВСП Фаховий економічний коледж КНЕУ 

імені В. Гетьмана 

Крижанівська 

Марина 

Володимирівна 

2 Винярська Анна 

Євгеніївна 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Київський фаховий коледж 

комп`ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету" 

Харченко Інна 

Георгіївна 

2 Волкова Ангеліна 

Тарасівна 

Фаховий коледж бізнесу та аналітики Юрченко 

Олександр 

Анатолійович 

3 Єлісєєва 

Анастасія 

Київський фаховий коледж прикладних 

наук 

Юрченко 

Олена 

Сергіївна 

3 Залозна Марія 

Сергіївна 

Київський професійно-педадогічний 

коледж ім. А. Макаренка 

Пальчевська 

Тетяна 

Георгіївна 

3 Головчиць Софія 

Володимирівна 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Фаховий коледж інженерії та управління 

Національного авіаційного університету" 

Гаврутенко 

Леся 

Анатоліївна 

Виходячи з підсумків проведення міського конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку за допомогу в організації членам робочої групи, 

які підготували конкурс, особисто Голові ММО Андрійченко Ніні Кирилівні; 

2. Оголосити подяку в.о. директора Зуб Євгену Павловичу,  

адміністрації, викладачам  Київського коледжу транспортної 



інфраструктури, на базі якого проводився конкурс: Пономаренко Марині 

Михайлівні; Плахотнюку Олексію Олександровичу;  Цехановській Олені 

Павлівні; 

3. Оголосити подяку членам журi, що брали участь в оцінюванні; 

4. Оголосити подяку: 

 студентам, що посіли призові місця в конкурсі "Кращий бухгалтер 

-2021"; 

 викладачам, які якісно підготували студентів для участі в 

конкурсі серед закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

5. Нагородити Грамотами Ради директорів переможців конкурсу та 

Сертифікатами викладачів і  студентів, які брали  участь в конкурсі;  

6.  Рекомендувати директорам закладів фахової передвищої освіти  

м. Києва здійснити матеріальне та моральне заохочення всіх студентів, що   

посіли призові місця, та викладачів, які їх підготували. 

 

 

Голова Ради директорів  

ЗФПО м. Києва                                                            А.К. Похресник 

 


