
 1 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

№            31 січня 2020 р. 
Про проведення Всеукраїнської  
студентської олімпіади з соціології  
у 2019/2020 навчальному році 

 
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, 

пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого 
зростання та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 13 грудня 2012 №1410 та зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 за №2207/22519 та згідно з 
наказом МОН України № 1580 від 17.12.2019 р. «Про проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» і 
наказом Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про 
проведення всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному 
році»: 

1. Провести на факультеті соціології 18 лютого 2020 року перший 
(університетський) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 
(далі – Олімпіада). 

2. Виконувачу обов’язків заступника декана факультету з наукової роботи 
Т. В. Цимбалу забезпечити організацію Олімпіади відповідно до Положення 
про її проведення. 

3. Для забезпечення об’єктивного проведення Олімпіади затвердити 
склад організаційного комітету, журі та апеляційної комісії (Додаток 1)  

4. Секретарю журі к.соц.н., доц. Олійник О.В. розробити структуру та 
зміст завдань І етапу Олімпіади. 

5. Організаційному комітету підвести остаточні підсумки першого етапу, 
рекомендувати переможців для участі в II етапі Олімпіади до 28 лютого 2020 
року. 

6. Секретарю організаційного комітету к.соц.н., доц. Вілковій О.Ю. 
подати до інформаційного сектору Науково-дослідної частини за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 107 «б» (червоний корпус), e-mail: 
premii.ndch@gmail.com в паперовому та електронному вигляді звіти про 
підсумки проведення I етапу Олімпіади (Додаток 2) до 13 березня 2020 року 
та надіслати до базового закладу вищої освіти (Національний університет 
«Одеська юридична академія») анкети учасників II етапу Олімпіади 
(Додаток 3) до 02 березня 2020 року. 
 
Виконувач обов’язків  
декана факультету       В. В. Чепак 
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Додаток 1. 

Склад організаційного комітету І етапу 
 Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 

 
Бугров В.А. – голова організаційного комітету, проректор з науково-педагогічної 
роботи (навчальна робота). 
Цимбал Т. В. – заступник голови організаційного комітету, виконувач обов’язків 
заступника декана факультету. 
Вілкова О.Ю. - к.с.н., доцентка кафедри галузевої соціології, секретар 
організаційного комітету. 
Шмендель М. Ю. - голова НТСА факультету соціології, студентка 4 курсу. 

 
 

Склад журі І етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 

Чепак В. В. – голова журі, виконувач обов’язків декана факультету соціології 
Червінська Т.Г. - к.с.н., доцентка кафедри теорії та історії соціології, заступниця 
голови журі 
Олійник О.В. – к.с.н., доцентка кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень, секретар журі 
Тащенко А.Ю. - к.с.н., асистентка кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин. 

 
 

Склад апеляційної комісії І етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 

 
Бабенко С.С. - к.с.н., доцентка кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин 
Малес Л.В. - д.с.н., доцентка кафедри теорії та історії соціології 
Савельєв Ю.Б. - д.с.н., доцент кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень 
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Додаток 2. 

Звіт про проведення I етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 навчального року 

у Інституті/ на факультеті ____________ 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Таблиця 1 

Дисципліни, з яких проводився І тур олімпіади Кількість учасників 
  
  
  
  

 
                 

Таблиця 2 
Спеціальності, з яких проводився І тур олімпіади Кількість учасників 
  
  
  
  
  

 
 
 

Список та результати участі в І етапі  
Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 навчального року  

студентів Інституту/факультету______________________ 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Дисципліна/ 
спеціальність 

ПІБ 
студента 

Курс Спеціальність 
студента 

Кількість 
балів 

Місце Надіслано 
анкету  

у базовий 
ЗВО  

       
       
       
       
       

 
 

Директор інституту/декан факультету    ініціали, прізвище 
 
М.П. 
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Додаток 3. 
АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Дата народження ___________________________________________________ 
 
Закладів вищої освіти (повне найменування та місце знаходження)  
__________________________________________________________________ 
 
Факультет, курс ____________________________________________________ 
 
Рішенням оргкомітету 
__________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти ) 

 

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 
закладів вищої освіти    ___________________         ___________________ 
                                       (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

М.П. 
 

 

Підпис учасника Олімпіади ___________________ 
 
 
Дата заповнення «_____» ______________ 20____ 
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