
 Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

 

НАКАЗ 

 

від  «_22_»  січня 2019 року        м.  Харків                      № _14-од__ 

 

Згідно з  наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 

28.11.2018 р. Харківському національному педагогічному університету                   

імені Г.С. Сковороди доручено проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2018 – 2019 н.р. за галуззю 01 «Освіта» зі 

спеціальності «Соціальна педагогіка» серед студентів вищих навчальних 

закладів. 

У зв’язку із цим наказую: 

§ 1 

Призначити оргкомітет олімпіади в такому складі: 

1. Бойчук Ю.Д.,   доктор педагогічних наук, професор,  проректор з 

наукової роботи Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди – голова оргкомітету; 

2. Жванія Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, заступник                             

декана факультету психології і соціології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – заступник голови 

оргкомітету; 

3. Бєлякова О.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

4. Василенко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

5. Єсіна Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

6.   Кабусь Н.Д., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

7. Костіна В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

8. Макар Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди; 

9. Шеплякова І.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

 



§ 2 

Призначити журі в такому складі: 

1. Васильєва М.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди – голова журі; 

2. Романова  І.А., доктор педагогічних наук, доцент, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – заступник 

голови журі; 

3. Віноградова О.В.,  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Холодногірського району м. Харкова – член журі;   

4. Золотухіна С.Т., доктор педагогічних наук, професор, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – член журі; 

5. Курінна С.М., доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» – член журі; 

6. Печерських Т.П., Харківський обласний благодійний фонд 

«Соціальна служба допомоги» – член  журі; 

7. Рижанова А.О., доктор педагогічних наук, професор, Харківський 

державна академія культури – член журі; 

8. Харченко С.Я., доктор педагогічних наук, професор, Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка – член журі; 

9. Шимко І.М., кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький 

державний педагогічний університет – член  журі; 

10. Штефан Л.А., доктор педагогічних наук, професор, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – член журі. 

 

§ 3 

Призначити апеляційну комісію в такому складі: 

1. Денисенко І.Д., доктор соціологічних наук, професор, декан 

факультету психології і соціології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди – голова  комісії; 

2.  Поляничко А.О., кандидат педагогічних наук, доцент, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – заступник 

голови; 

3.  Ричкова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська 

школа № 36 – член комісії. 

 

§ 4 

Призначити мандатну комісію в такому складі: 

1. Костіна В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди – голова комісії; 

2. Кабусь Н.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – 

– заступник голови комісії; 



3. Бєлякова О.С., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

соціальної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди – член комісії; 

4. Єсіна Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди – член комісії; 

5. Шеплякова І.О., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

соціальної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди – член комісії. 

 

§ 5 

Бухгалтерії забезпечити фінансування витрат, необхідних для 

проведення олімпіади. 

§ 6 

Провести олімпіаду з 25.04.2019 по 26.04.2019. 

 

§ 7 

Для якісного проведення олімпіади забезпечити роботу аудиторій за 

розкладом проведення заходів олімпіади: 

24.04.2019 

Заїзд та реєстрація учасників (пров. Фанінський, 3, фойє 2 поверху, 

12.00 – 17.00); 

  

25-26.04.2019 проф.Фанінський, 3 

Роздягальні (8.00 – 17.00); 

Аудиторії 202, 203, 204, 219, 220. 

 

Відповідальний: Пономаренко Н.Д. 

комендант навчального корпусу № 2 

 

§ 8 

Забезпечити студентську підтримку заходів олімпіади (25.04.2019 – 

26.04.2019 р.) 

      Відповідальні: 

       

Жванія Т.В. – заступник декана 

факультету психології і соціології; 

 

Борисенко Н.О. – заступник декана 

з виховної роботи факультету 

психології і соціології. 

 

 

 

Ректор                                                                      І.Ф. Прокопенко 


