
Наші переваги – це наші досягнення: 

 
1. Iryna Boychuk (Ірина Бойчук 381 група) – Diploma III degree individual practical class 

in World association of chefs societies; 

2. Iryna Boychuk (Ірина Бойчук 381 група) – Certificate of praticipation in World 

association of chefs societies; 

3. Dmitro Bilyar (Дмитро Біляр 381 група) – Certificate of praticipation in World 

association of chefs societies; 

4. Гузак Роксолана (372 група) – учасниця ХІІІ науково-практичній конференції 

студентів ВНЗ Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства»; 

5. Перемога в обласному фестивалі юнацької творчості «Чисті роси»; 

6. Перемога у фінальній грі серед студентських команд кооперативних навчальних 

закладів на приз газети «Вісті»; 

7. Бендюл Крістіна (381 група) – участь у обласній студентській науково-практичній 

конференції з хімії «Земля – наш спілий дім»; 

8. Штефанеса Андрій (271 група), Рибалко Анастасія (271 група) – учасники обласної 

науково-правктичної конференції «Геральдика, вексилологія України: історія, міфи, 

традиції», співавтори дослідницької роботи «Козацька геральдика»; 

9. Іванюк Богдана (473 група), Соловей Лілія (472 група), Штефанеса Андрій (271 

група) – учасники науковій конференції в Ботошанському економічному коледжі; 

10. Єжела Анастасія (372 група) – участь в ІІ Всеукраїнській наукові конференції (з 

міжнародною участю) студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

«Наукова Україна» з доповіддю «Захист прав споживачів – міф чи реальність?»; 

11. Мітран Василь (231 група) – друге місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних 

ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики (вид 1500 м); 

12. Дупешка Денис (321 група) – найкращий гравець у розіграшу кубка с. Годинів з 

футболу; 

13. Мітран Василь (231 група) – третє місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор 

серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики (вид довжина); 

14. Спіцок Михайло (372 група) – перше місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних 

ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики (вид 400 м); 

15. Воронюк Анастасія (331 група) – друге місце у змаганнях ХІІІ обласних 

спортивних ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики (вид ядро); 

16. Голомашевич Артем (252 група) – третє місце у змаганнях ХІІІ обласних 

спортивних ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики (вид ядро); 

17. Жар Андрій (191 група) – грамота Герцаївської РДА за перше місце у районному 

конкурсі читців, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка; 

18. Загарюк Богдана (321 група) – перше місце у конкурсі читців поезії англійською 

мовою «A magic moment i remember»; 

19. Друге місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед студентської молоді 

ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу (дівчата); 

20. Воробець Настасія (131 група) – учасниця науково-пізнавальної конференції з 

фізики «Фізика – наука майбутнього»; 

21. Герчак Василь (281 група) – у номінації «Найоригінальніша подача десерту» у І 

етапі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»; 

22. Makitryuk E. (Макитрюк Евгеній 311 група) – участь у Всеукраїнській науковій 

конференції для студентів вищих навчальних закладів України І-ІІ р.а. «Стан і 

перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 

трансформації національної економіки». Доповідь на тему:“The features of business 

accounting in the field of internet trading”; 



23. Загарюк Богдана (321 група) – учасниця науково-теоретичної конференції 

«Соціально-економічна та правова безпека»; 

24. Стрійський Юліан (271 група) – третє місце у ІІ (обласному) етапі ІХ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ 

І-ІІр.а. Чернівецької області; 

25. Штефанеса Андрій (271 група) – четверте місце у ІІ (обласному) етапі ІХ 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ 

І-ІІр.а. Чернівецької області; 

26. Антоненко Владислав (331 група) – друге місце в міжнародному конкурсі «BEAT 

BOX BATTLE»; 

27. Новак Тетяна (331 група), Перепада Ірина (331 група) – участь у студентській 

науково-практичній конференції «Сучасні маркетингові комунікації: аналіз тенденцій 

та перспектив розвитку»; 

28. Лучик Євгенія (241 група), Деревянко Марія (321 група), Бугерчук Вікторія (321 

група), Фокшек Христина (321 група), Перепада Ірина (331 група) –участь у 

загальноколеджівській студентський науково-практичній конференції «Інноваційні 

процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства»; 

29. Перше місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед студентської молоді 

ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу (юнаки); 

30. Кокоячук Владислав (281 група) – диплом І ступеня у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»; 

31. Осович Анастасія (281 група) – диплом ІІ ступеня у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»; 

32. Пампуха Анастасія (281 група) – диплом ІІІ ступеня у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»; 

33. Сніжана Наральник (131 група) – диплом переможця за друге місце в обласному 

етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

34. Дупешка Денис (321 група) – найкращий нападаючий у турнірі до дня святкувіння 

с. Хояцька з футболу; 

35. Третє місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед студентської молоді 

ВНЗ І-ІІ р.а. з легкої атлетики; 

36. Таракан Анастасія (311 група) – учасниця міжвузівської студентської економічної 

конференції в рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму «Економіка 

України: шляхи виходу із кризи». «Фінансова звітність: історія та сучасність»; 

37. Куделько Крістіна (321 група) – переможець загальноколеджівського конкурсу 

«Студент року 2015»; 

38. Іванюк Богдана (473 група) – отримала подяку Чернівецької обласної ради за 

наполегливу працю та активну громадську діяльність; 

39. Загарюк Богдана (321 група) – отримала диплом лауреата премії Чернівецької 

міської ради ІІ ступеня; 

40. Воронюк Анастасія (331 група) – грамота обласної профспілкової організації 

працівників споживчої кооперації за відмінні успіхи у навчання, активну участь в 

громадському житті коледжу; 

41. Куделько Крістіна (321 група) – диплом учасниці міського конкурсу «Студент року 

2015». Переможець у номінації «Міс чарівність»; 

42. Гузак Роксолана (372 група) – отримала грамоту спілки споживчих товариств 

Чернівецької області за відмінні успіхи у навчанні; 

43. Друге місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед студентської молоді 

ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу (дівчата); 

44. ІІІ місце в ІV Міжнародному турнірі з волейболу серед юнаків; 

45. Кокошка Богдан – диплом кращого гравця у змаганнях ХІІІ обласних спортивних 

ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з міні-футболу; 



46. Загарюк Богдана (321 група) – учасниця в науково-практичній заочній Інтернет- 

конференції «Пріоритети економічного розвитку країни (регіону): проблеми 

сьогодення та перспективи»; 

47. Дупешка Денис (321 група) – перше місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних 

ігор серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з міні-футболу; 

48. Воронюк Анастасія (331 група) – кращий ліберо в ІV Міжнародному турнірі з 

волейболу серед дівчат; 

49. Третє місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед студентської молоді 

ВНЗ І-ІІ р.а. з настільного тенісу; 

50. Купчанку Антон – перше місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з шахів; 

51. Михайлюк Денис – перше місце у змаганнях ХІІІ обласних спортивних ігор серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з шахів; 

52. Демчук Тетяна – друге місце у номінації «Художня презентація композиції з овочів 

та фруктів - карвінг» на ХІV фестивалі кулінарного мистецтва «Буковинська 

гостинність - 2015»; 

53. Бойчук Ірина – третє місце у номінації «Ексклюзивний святковий торт» на ХІV 

фестивалі кулінарного мистецтва «Буковинська гостинність - 2015»; 

54. Гуйван Дмитро (373 група) – третє місце в Чемпіонаті України з самбо серед 

юніорів та юніорок; 

55. Білюк Богдан (381 група) – перше місце у Всеукраїнському (місцевому) конкурсі 

фахової майстерності зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» серед 

студентів ВНЗ І-ІІр.а.; 

56. Рожка Аліна (381 група) – друге місце у Всеукраїнському (місцевому) конкурсі 

фахової майстерності зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» серед 

студентів ВНЗ І-ІІр.а.; 

57. Медицька Інна (381 група) – переможець в номінації «Прагнення до перемоги» у 

Всеукраїнському (місцевому) конкурсі фахової майстерності зі спеціальності 

«Виробництво харчової продукції» серед студентів ВНЗ І-ІІр.а.; 

58. Друге місце в обласній спортивній грі з баскетболу серед студентської молоді ВНЗ 

І-ІІ р.а. Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА (жіноча команда); 

59. Фокшек Христина (221 група) – друге місце у ІІ обласному етапі V Всеукраїнської 

олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.; 

60. Куделько Крістіна (221 група) – учасниця обласного фестивалю-конкурсу «Рідна 

пісня» серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів І-ІV р.а.; 

61. Купчанку Антон (172 група) – перше місце в обласній спартакіаді з шахів серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.; 

62. Михайлюк Денис (221 група) – перше місце в обласній спартакіаді з шахів серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.; 

63. Брунза Павліна (481 група) – третє місце в обласній спартакіаді з шахів серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.; 

64. Ігнатьєва Катерина (241 група) – третє місце в обласній спартакіаді з шахів серед 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а.; 

65. Друге місце в обласній спартакіаді серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. з 

баскетболу (юнаки); 

66. Левицька Діана (151 група) – друге місце та переможець у номінації «Прозова 

творчість» у всеукраїнський літературно-мистецький конкурс для старшокласників 

«Шевченкова весна»; 

67. Таракан Анастасія (211 група) – учасниця міжнародна науково-практичній 

інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Роль молоді у процесі 

соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід»; 



68. Куделько Крістіна (221 група) – учасниця конкурсу читців поезії Т.Г.Шевченка; 

69. Антонюк Діана (121 група) – третє місце у всеукраїнській олімпіаді з математики 

серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області; 

70. Стрійський Юліан (171 група) – четверте місце у всеукраїнській олімпіаді з 

математики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Чернівецької області; 

71. Семенюк Богдана (373 група) – учасниця правового лекторію під егідою 

Чернівецького  міського студентського парламенту «Про права студентів»; 

72. Антонюк Діана (121 група) – учасниця обласній науково-практичній конференції 

«Чернівці – Україна – Єдина країна»; 

73. Рибалко Анастасія (172 група) – учасниця обласній науково-практичній 

конференції «Чернівці – Україна – Єдина країна»; 

74. Штефанеса Андрій (171 група) – учасник обласній студентській науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми хімії, біології та екології», організованій 

Радою директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області; 

75. Загарюк Богдана (221 група) – перше місце у І етапі  Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики та комп’ютерної техніки; 

76. Фокшек Христина (221 група) –учасниця ІІ етапі V Всеукраїнської олімпіади з 

української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.; 

77. Запухляк Ілона, Швець Артем (371 група) – учасники обласного фестивалю дитячої 

творчості «Сонечко-2015» серед центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 

організований Департаментом соціального захисту населення Чернівецької ОДА; 

78. Штефанеса Андрій (171 група) – учасник ІІ науково-пізнавальній конференції 

«Фізика – наука майбутнього» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. 

Чернівецької області; 

79. Участь студентів другого, третього курсів технологічного відділення у благодійній 

виставці-розпродажу борошняних виробів в рамках благодійного проекту 

«Буковинська мрія», організованого благодійною організацією «Майбутнє України»; 

80. Думініка Наталія (372 група ) – учасниця XII науково-практичній конференції 

студентів ВНЗ Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства», тощо 

 


