
Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад, 

конкурсів студентських наукових робі, турнірів Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  

за 2018 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 посіла 

студентка: із «дошкільної освіти» Ільїна Дар’я Володимирівна –  

студентка 6-М групи факультету дошкільної освіти; із «професійної 

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

психології і соціології; 

 

 ІІ місце посіли два студенти із навчальної дисципліни «соціальна 

педагогіка» посіла: Степанова Юлія Олександрівна – 4 курс, 42-сп група, 

факультету психології і соціології;  «історія» : Авраменко Єгор Сєргійович 

– 3 курс, 31 група, історичного факультету 

 

ІІІ місце посіли три студенти за такими напрямами олімпіад: «соціальна 

педагогіка»: Шерстньова Маргарита Сергіївна – 3 курс, 32-сп група, 

факультету психології і соціології; «початкова освіта»: Ляхович Вікторія 

Васлівна –  студентка 4 курсу, групи 43 , факультету початкового навчання;  

 

У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук диплом І-го ступеня 

здобула Снісаренко Юлія Миколаївна – студентка українського мовно-

літературного факультету,  у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта». 

Диплом ІІ-го ступеня  здобула  Лустенко Ірина Віталіївна  –  

студентка 4 курсу 4 ІА групи,  фізико-математичного факультету,  



переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Інформаційно –комунікаційні технології в освіті ". 

Диплом І-го ступеня  здобула Божко Анна Сергіївна –  студентка 3 

курсу 32 групи,  природничого факультету,  переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Біологія". 

Диплом ІІІ-го ступеня здобув Ковальов Максим Костянтинович – 5 

курс, 55 ПОП група, факультету психології і соціології, переможець ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із «Полотології». 

На Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Водограй» 

студентка 5 курсу художньо-графічного факультету Кукленко Алла 

Валентинівна  посіла  ІІ місце в номінації «Аксесуари». 

На  VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і 

студентської молоді імені Тараса Шевченка посіла ІІ місце студентка 

українського мовно-літературного факультету Шевченко Юлія Дмитрівна; 

На Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів «Start Fashion»  

студентка художньо-графічного факультету Палеха Олена Віталіївна посіла 

ІІ місце у номінації «National Style»/ 

 


