




Додаток 1 
до наказу Університету 
від 12.01.2015 р. № _11_ 

 
Склад оргкомітету І етапу Олімпіади 2014/2015 навчального року 

 
1. Хоружа Л.Л., проректор з наукової роботи, доктор педагогічних 

наук, професор – голова оргкомітету; 
2. Прошкін В.В., завідувач науково-методичного центру досліджень, 

наукових проектів та програм, доктор педагогічних наук, доцент – заступник 
голови оргкомітету; 

3. Жильцов О.Б., проректор з науково-методичної та навчальної 
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; 

4. Бєлєнька Г.В., заступник директора з наукової роботи Педагогічного 
інституту, доктор педагогічних наук, доцент; 

5. Зінська Т.В., заступник директора з наукової роботи Інституту 
мистецтв, кандидат мистецтвознавства; 

6. Редько С.І., заступник директора з наукової роботи Інституту 
суспільства, кандидат психологічних наук, доцент; 

7. Стеблецький А.Л., заступник директора з наукової роботи 
Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

8. Терещенко М.В., заступник директора з наукової роботи Інституту 
людини, кандидат психологічних наук; 

9. Афанасьєв Ю.Л., завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв, 
доктор філософських наук, професор; 

10. Александрова О.С., завідувач кафедри філософії Інституту 
суспільства, доктор філософських наук, професор; 

11. Болгарський А.Г., завідувач кафедри хорового диригування 
Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук, професор; 

12. Буніятова І.Р., завідувач кафедри германської та романської філології 
Гуманітарного інституту, доктор філологічних наук, професор; 

13. Бушма О.В., завідувач кафедри інформатики Інституту суспільства, 
доктор технічних наук, професор; 

14. Веретенко Т.Г., завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук, професор; 

15. Волинець К.І., завідувач кафедри початкової освіти та методик 
природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 

16. Гладуш Н.Ф., завідувач кафедри перекладу Гуманітарного інституту, 
кандидат філологічних наук, професор; 

http://im.kubg.edu.ua/prouniversitet/komanda.html?pid=341&sid=511:%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


17. Горбенко Г.В., завідувач кафедри реклами та зв’язків з 
громадськістю Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

18. Диба Т.Г., завідувач кафедри фізичної культури та спортивної 
майстерності Гуманітарного інституту, кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, доцент; 

19. Єретик А.А., завідувач кафедри фізичного виховання Гуманітарного 
інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

20. Зеліско І.М., завідувач кафедри фінансів, менеджменту та економіки 
Інституту суспільства, доктор економічних наук, професор; 

21. Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки і психології Педагогічного 
інституту, доктор педагогічних наук, доцент; 

22. Караман С.О., завідувач кафедри української мови Гуманітарного 
інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

23. Ковбасенко Ю.І., завідувач кафедри світової літератури 
Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, професор; 

24. Котенко О.В., завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

25. Лахтіонова К.М., завідувач кафедри романо-германських і східних 
мов Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, доцент; 

26. Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології Інституту 
людини, доктор психологічних наук, професор; 

27. Мамченко О.М., завідувач кафедри академічного та естрадного 
вокалу Інституту мистецтв, професор; 

28. Мартиненко С.М., завідувач кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, 
професор; 

29. Мартинчук О.В., завідувач кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 

30. Маруненко І.М., завідувач кафедри анатомії і фізіології людини 
Інституту людини, кандидат біологічних наук, доцент; 

31. Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор; 

32. Ольшанський Д.В., завідувач кафедри англійської мови 
Гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 

33. Половіна О.А., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; 



34. Пляченко Т.М., завідувач кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент; 

35. Поліщук Я.О., завідувач кафедри української літератури, 
компаративістики та соціальних комунікацій Гуманітарного інституту, 
доктор філологічних наук, професор; 

36. Поспєлова Т.В., завідувач кафедри державного управління та 
управління освітою Інституту суспільств, доктор наук з державного 
управління; 

37. Романенкова Ю.В., завідувач кафедри образотворчого мистецтва 
Інституту мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор; 

38. Салата О.О., завідувач кафедри історії України Інституту 
суспільства, доктор історичних наук, доцент; 

39. Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини, доктор  психологічних наук, 
професор; 

40. Срібняк І.В., завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту 
суспільства, доктор історичних наук, професор; 

41. Труш І.В., завідувач кафедри правознавства Інституту суспільства, 
доктор юридичних наук; 

42. Чернуха Н.М., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Гуманітарного інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

43. Юртин І.І., завідувач кафедри інформаційних технологій і 
математичних дисциплін Інституту суспільства, кандидат фізико-
математичних наук, доцент;  

44. Якуба В.В., завідувач кафедри англійської філології Гуманітарного 
інституту, кандидат філологічних наук, доцент; 

45.  Папушняк Ю.В., методист науково-методичного центру досліджень, 
наукових проектів та програм – секретар оргкомітету. 

http://leadership.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=361:2009-07-27-16-02-51&Itemid=143
http://leadership.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=361:2009-07-27-16-02-51&Itemid=143


Додаток 2 
до наказу Університету 
від 12.01.2015 р. № _11_ 

 
Додаток 2  
до Положення про 
проведення  
Всеукраїнської студентської  
олімпіади 

 
АНКЕТА 

 
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Дата народження ___________________________________________________ 
Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження)______ 
__________________________________________________________________ 
Факультет, курс____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Рішенням оргкомітету _______________________________________________ 
        (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка)_________________________________________________________ 
      (прізвище, ініціали) 
який(яка) у I етапі Олімпіади _________________________________________ 
        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

__________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 
 
 
Голова оргкомітету 
вищого навчального закладу    ____________         ____________________ 
           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П. 
 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 
 
Дата заповнення  _________________________________ 
 



Додаток 3 
до наказу Університету 
від 12.01.2015 р. № _11_ 
 
Витяг із додатку 2 
Наказу Міністерства освіти 
і науки України 
23.12.2014 р. № 1506 
 

ПЕРЕЛІК ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

№ 
з/п 

Назва навчальної 
дисципліни, з якої 

проводиться олімпіада 

Назва групи вищих навчальних 
закладів, студенти яких беруть 

участь в олімпіаді 

Назва базового вищого навчального 
закладу з проведення олімпіади 

Терміни 
проведення 
олімпіади 

Прізвище та ініціали, 
посада голови 
оргкомітету 

1 2 3 5 6 7 
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Українська мова Усі вищі навчальні заклади  
 
 

Харківський  національний  
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди 
(0572)68-16-78, 67-53-58 

8-9 квітня 
 

Проректор  
Андрущенко О.А. 
(057)700-34-97 

2. Культурологія  Усі вищі навчальні заклади  
 
 

Національний технічний університет 
України “Київський політехнічний 
інститут” 
(044) 454-92-71 

2-4  квітня 
 

Проректор  
Варламов Г.Б. 
(044)236-42-52 

3. Педагогіка 
 
 
 

Класичні, педагогічні 
університети 
 
 

Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка 
(0544) 42-33-06, 42-34-74  

18-21 
травня  

 

Ректор 
Курок О.І. 
(054) 42-33-06 

4. Політологія Усі вищі навчальні заклади, де 
політологія не є спеціальністю 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 
(04744) 3-40-44 

22-24 квітня В.о. ректора  
Безлюдний О.І. 
(04744) 3-45-82 



5. Психологія Усі вищі навчальні заклади, де 
психологія не є спеціальністю 

Державний заклад 
“Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського” 
(048) 711-75-42 

16-18 квітня  Проректор 
Ананьєв А.М. 
(048) 732-41-99 
 

7. Історія України  Усі вищі навчальні заклади  
 
 

Державний вищий навчальний заклад 
“Криворізький національний 
університет”  
(0564) 71-63-21 

26-28 
березня  

Проректор 
Моргун В.С. 
(0512)24-91-11 

8. Англійська мова Усі вищі навчальні заклади, де 
англійська мова не є 
спеціальністю 

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут"  
(044) 406-85-37 

21-24 квітня Проректор  
Киричок П.О. 
(044) 236-42-52 

9. Німецька мова Усі вищі навчальні заклади, де 
німецька мова не є спеціальністю  

Національний технічний університет 
“Харківський політехнічний інститут” 
(057)707-66-32; 707-64-32 

14-16 квітня Проректор 
Сокол Є.І. 
(057) 706-32-13 

10. Французька мова Усі вищі навчальні заклади, де 
німецька мова не є спеціальністю  

Державний вищий навчальний заклад 
“Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана” 
(044) 371-61-02, 456-12-36 

22-24 квітня Перший проректор 
Лук’яненко Д.Г. 
(044) 371-62-03 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ  (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ) ДИСЦИПЛІНИ 
11. Математика 

 
Класичні університети, фізико-
технічні інститути 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка      
(032) 239-47-43, 239-45-62  

19-22 
травня 

Перший проректор 
Карпуша В.Д. 
(0542) 68-77-55 

12. Інформатика Усі вищі навчальні заклади Національний аерокосмічний 
університет імені М.Є.Жуковського 
“Харківський авіаційний інститут” 
(057) 788-43-04 

14-18  
квітня 

Проректор 
Павленко В.М. 
(057) 788-40-10 

13. 
 

Екологія Усі вищі навчальні заклади Одеський державний екологічний 
університет 
(048)785-27-16, 242-57-18 

27-30 
квітня 

Проректор 
Тучковенко Ю.С. 
(0482)35-73-71 

 ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 
14. Економічна теорія Усі вищі навчальні заклади Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
(044) 259-71-82 

21-24  
квітня 

Проректор 
Вижва С.А. 
(044)-239-32-40 

15. Фінансовий менеджмент Усі вищі навчальні заклади Луцький національний технічний 
університет (0332) 74-61-03; 78-55-66 

26-27 
березня 

Перший проректор 
Герасимчук З.В. 
(0332) 74-61-03 



ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 
16. 
 

Безпека життєдіяльності  Усі вищі навчальні заклади 
 

Національний університет водного 
господарства та 
природокористування 
(0362)-22-24-31 

22-24 
квітня 

Ректора 
Мошинський В.С. 
(0362) 22-10-86 

 
ПЕРЕЛІК ОЛІМПІАД ЗА НАПРЯМАМИ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

Шифр і 
наймену-

вання 
галузі 
знань 

Назва  
напряму 

Назва спеціальності, 
з якої проводиться 

олімпіада 

Назва групи 
вищих 

навчальних 
закладів, 

студенти яких 
беруть участь 

в олімпіаді 

Назва базового вищого 
навчального закладу  

з проведення олімпіади 

Терміни 
проведення 
олімпіади 

Прізвище та 
ініціали, посада 

голови  оргкомітету 

1 2 3 4 5 6 7 
ОСВІТА 

0101 
Педаго-
гічна 
освіта 

Дошкільна освіта Дошкільна освіта Педагогічні  
університети 

Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова 
(044) 239-30-81 

06-10 
квітня 

Проректор 
Торбін Г.М. 
(044) 234-09 81, 
239-30-94 

Початкова 
освіта 

Початкова 
освіта 

Педагогічні 
університети 

Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 
(0522) 22-47-78 

23-25 
квітня 

Проректор  
Садовий М.І. 
(0522) 22-47-78 

Корекційна освіта 
 
 

Корекційна освіта Педагогічні 
університети 

Кам’янець-Подільський 
національний університет імені 
Івана Огієнка 
(038) 492-70-64 

26-27 
березня 

Проректор 
Конет І.М. 
(038)-493-33-61 

Соціальна педагогіка 
 

Соціальна педагогіка Класичні, 
педагогічні 
університети  

Державний вищий навчальний 
заклад “Запорізький 
національний університет” 
(061)-62-71-61 

20-23 
травня 

Проректор 
Васильчик Г.М. 
(061)-228-75-04 

 Професійна освіта Професійна освіта Педагогічні, 
технічні 
університети 

Українська інженерно-
педагогічна академія 
(057)-733-78-00,733-78-75 

07-10 
квітня 

Ректор 
Коваленко О.Е. 
(057)-733-79-44 



0102 
Фізичне 
вихован-
ня і 
спорт 

Фізичне виховання Фізичне виховання Фізичної 
культури, 
класичні та 
педагогічні  
університети 

Сумський державний 
педагогічний університет імені 
А.С. Макаренка 
(0542)-68-59-30, 68-59-18 

15-17 
березня 

 

Ректор  
Кудренко А.І. 
(0542)-68-59-30, 
 

Спорт Спорт (за видами) 
 
 

Фізичної 
культури, 
класичні та 
педагогічні  
університети 

Харківська державна академія 
фізичної культури 
(057) 705-23-09 

01-03 
квітня 

Проректор 
Шестерова Л.Є. 
(057) 705-23-09 
 

Здоров’я людини Фізична реабілітація Фізичної 
культури, 
класичні та 
педагогічні  
університети 

Львівський державний 
університет фізичної культури 
(032) 261-19-37 
 

22-24 
квітня 

Проректор  
Вовканич А.С. 
(032) 255-32-15 

Фітнес та рекреація 
 
 

Фізичної 
культури, 
класичні та 
педагогічні  
університети 

Національний університет 
фізичного  
виховання і спорту України 
(044) 287-31-52 

18-20 
 березня 

Перший проректор 
Дутчак М.В. 
(044) 287-64-49 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВО 
0202 
Мистецт-
во 

Музичне мистецтво Музичне мистецтво Педагогічні 
університети, 
вищі навчальні 
заклади 
культури 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького 
(0619) 44-03-63 

27-29 
квітня 

Ректор Молодиченко 
В.В. 
(0619) 44-04-64 

Образотворче 
мистецтво (за видами) 

Образотворче та 
декоративно-
прикладне мистецтво 

Усі вищі 
навчальні 
заклади 

Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 
(05322) 7-06-23 

27-29 
 квітня 

Ректор 
Онищенко В.О. 
(05322) 7-06-23 

Дизайн Дизайн   
 

Усі вищі 
навчальні 
заклади 

Херсонський національний 
технічний університет 
(0552)-32-69-79 

08-10 
квітня 

Ректор 
Бордачов Ю.М. 
(0552)-32-69-79 

0203 Філософія  Філософія. Класичні, Київський національний 02-03 Проректор 



Гумані-
тарні 
науки 

Релігієзнавство педагогічні 
університети 

університет імені Тараса 
Шевченка 
(044) 239-32-40 

квітня 
 

Вижва С.А. 
(044) 239-32-40 

Історія Історія Класичні, 
педагогічні 
університети 

Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя 
(04631) 7-19-78  

08-11  
квітня 

Ректор 
Бойко О. Д. 
(04631) 7-19-77 

Філологія Українська мова 
і література 
 

Класичні, 
педагогічні 
університети 

Полтавський національний 
університет імені В.Г. Короленка 
(05322) 7-23-83 

21-25 
квітня 

Проректор 
Кравченко Л.М. 
(05322)-7-23-83 

Англійська мова 
і література  

Класичні, 
педагогічні 
університети  

Київський національний 
лінгвістичний університет    
 

21-24 
квітня 

Проректор  
Матвієнко О.В. 
(044) 267-40-52 

Німецька мова 
і література  

Класичні, 
педагогічні 
університети 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
(044) 239-33-02 

15-16 
квітня 

 

Проректор 
Вижва С.А. 
(044) 239-32-40 

Іспанська мова 
і література 

Класичні, 
педагогічні 
університети  

Київський національний 
лінгвістичний університет              
(044) 529-93-06   

20-22 
квітня 

Проректор  
Матвієнко О.В. 
(044) 287-40-52 

Французька мова 
і література   

Класичні, 
педагогічні 
університети  

Східноєвропейський 
національний університет імені 
Лесі Українки 
0332-24-84-47,24-65-47 
 

24-26 
березня 

Проректор 
Яцишин М.М. 
0332-72-01-25 

 Переклад Англійська, німецька, 
французька мови 

Усі вищі 
навчальні 
заклади, де 
переклад є 
спеціальністю 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
(044) 234-14-12 

22-23 
квітня 

Проректор 
Вижва С.А. 
(044) 239-32-40 

Італійська мова Київський національний 
лінгвістичний університет 
(044) 529-93-06 
 

15-17 
квітня 

Проректор  
Матвієнко О.В. 
(044) 287-40-52 

Східні мови: 
китайська, 
корейська, 
турецька 

Київський національний 
лінгвістичний університет  
(044) 521-61-57 

07-09 
квітня 

Проректор  
Матвієнко О.В. 
(044) 287-40-52 

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ, БІЗНЕС І ПРАВО 



0301 
Соціально-
політичні 
науки 

Психологія Теоретична та 
прикладна психологія 

Класичні, 
педагогічні 
університети 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
(044) 521-35-38 

15-17 
квітня 

Проректор 
Вижва  С.А. 
(044) 239-32-40 

0303 
Журналіс-
тика та 
інформація 

Журналістика, реклама 
і зв’язки з 
громадськістю 

Журналістика, 
реклама і зв’язки з 
громадськістю 

Класичні, 
педагогічні 
Університети 
 

Херсонський державний 
університет (0552) 32-67-83 
 
 

15-17 
квітня 

 
 

проректор Федяєва 
В.Л. 
(0552) 32-67-03 

 Видавнича справа та  
редагування 
 

Видавнича справа та  
редагування 
 

Усі вищі 
навчальні 
заклади 

Українська академія друкарства 
(032) 242-23-61(81) 

31.03-02. 
квітня 

Ректор 
Дурняк Б.В. 
(0322) 2422340 

0304 Право Правознавство 
 

Правознавство 
      

Класичні, 
юридичні 
університети, 
вищі навчальні 
заклади 
внутрішніх 
справ   

Державний вищий навчальний 
заклад “Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника” 
(0342) 75-23-51,59-60-09 

20-23 
квітня 

Проректор 
Загороднюк А.В. 
(0342)-59-60-55, 
59-60-83 

0305 
Економіка 
і підприєм-
ництво 

Фінанси і кредит Фінанси і кредит Усі вищі 
навчальні 
заклади 

Тернопільський національний 
економічний університет 
0352-47-50-50 

01-03 
квітня 

Ректор 
Крисоватий А.І. 
(0352) 47-50-51 

0306 Мене-
джмент і 
адміні-
стрування 

Менеджмент Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 

Усі вищі 
навчальні 
заклади 

Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 
(05322) 7-06-23 

09-10 
 квітня 

Ректор 
Онищенко В.О. 
(05322) 7-06-23 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
0402 
Фізико-
матема-
тичні 
науки 

Математика 
 

Математика 
 

 

Класичні 
університети, 
фізико-технічні 
інститути 

Львівський національний 
університет 
ім. Івана Франка    
(032) 239-47-43, 239-45-62  

21-24 
квітня 

 
 

Проректор  
Гладишевський Р.Є.  
(032) 255-41-00, 
261-69-03 

Математика 
 

Педагогічні 
університети 

Державний заклад 
«Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені 
К.Д.Ушинського» 

23-25 
квітня 

Проректор 
Захарченко І.Г. 
(048) 711-75-42 
 



(048) 731-13-75,732-10-10  
 

0403 
Системні 
науки та 
кібер-
нетика 

Інформатика Інформатика Класичні, 
педагогічні 
технічні 
університети 

Національний технічний 
університет “Харківський 
політехнічний інститут” 
(057) 707-66-00  

20-23 
квітня 

Проректор 
Сокол Є.І. 
(057) 707-66-00 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1301 
Соціаль-
не 
забезпе-
чення 

Соціальне забезпечення Соціальна робота Педагогічні, 
класичні 
університети 

Тернопільський національний 
економічний університет 
(0352) 25-15-85 

13-15 
квітня 

Ректор 
Крисоватий А.І. 
(0352) 47-50-50 
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