
Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад, 

конкурсів студентських наукових робі, турнірів Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

за 2016 рік. 
 

Члени студентського наукового товариства університету успішно 

виступили на міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, 

конференціях. 

Студенти брали участь у II турі Всеукраїнських студентських 

олімпіад із таких навчальних дисциплін: дошкільна освіта, основи охорони 

праці, інформатика, фізика, математика, соціологія, історія, українська 

мова та література, професійна освіта, фізична реабілітація, музичне 

мистецтво, англійська мова, турецька мова, китайська мова, образотворче 

мистецтво. 

Зокрема, у II турі Всеукраїнських студентських олімпіад І місце посіли 

дві студентки: із української мови серед студентів нефахових спеціальностей 

Лейбенко Галлі Дмитрівна – студентка І курсу факультету мистецтв 

(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); 

із професійної освіти: Свистун Ірина Юріївна – студентка IV курсу, 42 СП 

групи факультету психології та соціології (Українська інженерно-педагогічна 

академія). ІІІ місця вибороли три студентки за такими напрямами олімпіад: 

музичне мистецтво: Коновал Дарина Геннадіївна – студентка IV курсу 41 

групи (Мелітопольський державний педагогічний університет); українська 

мова та література: Тімко Наталія Олегівна – студентка IV курсу, 43у-н/а 

групи українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка (Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В. Г. Короленка); англійська мова: Кочмала Ксенія Юріївна – студентка 

IV курсу, 44 гр. факультету іноземної філології (Київський національний 

лінгвістичний університет).  



У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук диплом І-го ступеня 

здобула Свистун Ірина Юріївна – студентка IV курсу, 42 СП група 

факультету психології та соціології у галузі «Корекційна та соціальна 

педагогіка». Диплом ІІ-го ступеня здобула Міньковська Ірина Ігорівна – 

студентка IV курсу, гр. 43 у/н.а. українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка у галузі «Гендерні 

дослідження». Диплом ІІІ-го ступеня здобула Вилгіна Світлана Федорівна – 

студентка III курсу 341с групи заочного відділення факультету психології та 

соціології у галузі «Соціологія». 

На Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів 

«ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ» студентка 5 курсу художньо-графічного 

факультету Куц Марія посіла І місце в номінації «Аксесуари». 

У ІІ Міжнародному турнірі знавців історії (Київський університет 

імені Бориса Грінченка) команда історичного факультету посіла ІІІ 

загальнокомандне місце у складі наступних студентів: Шамраєва Вікторія 

(4 курс), Якуніна Ганна (4 курс), Матюшенко Євген (3 курс). 

 


