
Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад, 

конкурсів студентських наукових робі, турнірів Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

за 2017 рік. 
 

Члени Студентського наукового товариства університету успішно 

виступили на міжнародних і 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 «дошкільної освіти» Ільїна Дар’я Володимирівна –  

студентка 52-М групи факультету дошкільної освіти; із «професійної 

освіт»и: Реуцька Ганна Володимирівна – 4 курс, 42-сп група, факультету 

психології і соціології. 

 ІІ місце посіли із навчальної дисципліни «соціальна педагогіка» посіла: 

Свистун Ірина Юріївна – 5 курс, 52-срм група, факультету психології і 

соціології; 

 

ІІІ місце посіли три студенти за такими напрямами олімпіад: «політологія»: 

Шеломкова Анастасія Олександрівна – 5 курс, 51-см група, факультету 

психології і соціології; «математика»: Лебеденко Яна Олександрівна  –  

студентка 4 курсу, групи 4 МФ, фізико-математичного факультету; «фізика»: 

Трефілова Катерина Ігорівна  – студентка 3 курсу, групи 3 МФ, фізико-

математичного факультету 

У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук диплом І-го ступеня 

здобула Назаренко Валерія Володимирівна – студентка групи 4 МФ,  

фізико-математичного факультету у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». 

Диплом ІІ-го ступеня  здобув Божко Олексій Олександрович – 3 

курс, 33-пе група, факультету психології і соціології,  переможець  ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціологічних 

наук. 



Диплом ІІ-го ступеня  здобула Якуніна Ганна Павлівна –  студентка 

5 курсу 54 групи,  історичного факультету,  переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Історичні науки". 

Диплом ІІІ-го ступеня здобула Турба  Ірина Олександрівна – 4 курс, 

43 група, природничого факультету, переможець ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт  із «Філософії». 

На V Всеукраїнському студентському турнірі з історії Якуніна Ганна 

Павлівна –  студентка 5 курсу 54 групи стала переможцем і посіла І місце.  

На Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські 

каштани» студентка 5 курсу художньо-графічного факультету Куц Марія 

посіла І місце в номінації «Аксесуари». 

  на   VІ Всеукраїнському студентському турнірі знавців історії   

посіла команда історичного факультету Матющенко Євген – 5курс, 

Сергієнко Всеволод – 1 курс, Єрьомін Валентин – 6 курс. 

 


