
Додаток 3 

ІНФОРМАЦІЯ 

Про результати участі студентів НТУ «ХПІ» 

в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. 

 

(Вказати учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. від НТУ ХПІ, та результати згідно таблички) 

Від кафедри  «Охорона праці та навколишнього середовища» , 

(назва кафедри) 

№ 

пп 

 

Назва Олімпіади Дата 

проведення 

Назва базового вищого 

навчального закладу з 

проведення олімпіади 

ПІБ студента № 

академ 

групи 

Науковий керівник Результат 

1 Дисципліна 

«Цивільний захист» 

22.03.2018-

23.03.2018 

Національний авіаційний 

університет, м. Київ 

Тамаза Дмитро 

Романович 

МІТ(МТ)-

55 

Твердохлєбова Наталя 

Євгеніївна, ст.викл. кафедри 

«Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

Диплом ІІ ступеня 

за 2 місце в групі 

ВНЗ «Університети 

з профільним 

направленням 

«Охорона праці» 



№ 

пп 

 

Назва Олімпіади Дата 

проведення 

Назва базового вищого 

навчального закладу з 

проведення олімпіади 

ПІБ студента № 

академ 

групи 

Науковий керівник Результат 

2 Дисципліна 

«Пожежна безпека» 

 

 

28.03.2018-

29.03.2018 

Національний університет 

цивільного захисту України, 

м. Харків 

Корець Аліна 

Русланівна 

 

Котлюба Тетяна 

Євгенівна 

МІТ(МТ)-

55 

 

МІТ(МТ)-

54 

Пітак Олег Ярославович, 

доцент кафедри «Охорона 

праці та навколишнього 

середовища» 

Грамота за творчій 

підхід у вирішенні 

завдань 

Грамота за 

оригінальність при 

вирішенні завдань 

3 Дисципліна 

«Безпека 

життєдіяльності» 

 

23.04.2018-

26.04.2018  

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, м. Львів 

1.Самойленко Тетяна 

Віталіївна 

2. Бардакова 

Владислава 

Володимирівна 

МІТ(МТ)-

56 

 

МІТ(МТ)-

56 

Макаренко Вікторія 

Вікторівна, доцент кафедри 

«Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

Диплом ІІ ступеня 

 

Грамота за активну 

участь 



№ 

пп 

 

Назва Олімпіади Дата 

проведення 

Назва базового вищого 

навчального закладу з 

проведення олімпіади 

ПІБ студента № 

академ 

групи 

Науковий керівник Результат 

3 Дисципліна 

«Основи охорони 

праці» 

19.04.2018-

21.04.2018 

Луцький національний 

технічний університет, м. 

Луцьк 

Помешкіна Ірина 

Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошніченко Юлія 

Ігорівна 

МІТ(МТ)-

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІТ(МТ)-

56 

Янчик Олександр 

Григорович, доцент 

кафедри «Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

4 місце. Грамота за 

досягнення у 

навчанні з питань 

охорони праці, за 

високий рівень 

теоретичної 

підготовки та 

творчий підхід і 

оригінальність 

рішень практичних 

задач та за активну 

участь. Грамота за 

швидкість 

розв’язання 

інженерних 

завдань з охорони 

праці 

5 місце. Грамота за 

глибокі знання в 

області охорони 

праці 

Завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» _________________________________________проф.  Березуцький В.В. 

Технічний секретар,відповідальний за проведення олімпіади ________________________________________________ст.викл. Толстоусова О.В 

Дата складання звіту 11.05.2018 

Телефон _707-64-65 


