
  

 

Додаток 3 

до наказу № 634 ОД від 12.12.18 

ІНФОРМАЦІЯ 

Про результати участі студентів НТУ «ХПІ» 

в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р. 
 

(Вказати учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 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 

«Загальна екологія» 

 

 

 

17.04.2019- 

19.04.2019 

Національний університет 

біоресурсів та 

природокористування, м. 

Київ. 

 

Скляр Віолетта  

Юріївна 

МІТ(МТ) – 56 Панчева Г. М., доцент 

кафедри «Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

сертифікат 

учасника, 23 місце 

з 26 

2 дисципліна 

«Безпека 

життєдіяльності» 
 

 

 

12.05.2019- 

15.05.2019 
Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, м. Львів 
 

Давіденко Тетяна 

Віталіївна 
МІТ(МТ)-57 Макаренко В. В., доцент 

кафедри «Охорона праці 

та навколишнього 

середовища» 

2 місце, 

сертифікат 

учасника та 

грамота 

    Бардакова 

Владислава 

Володимирівна 

МІТ(МТ)-56 Макаренко В. В., доцент 

кафедри «Охорона праці 

та навколишнього 

середовища» 

 

сертифікат 

учасника та 

грамота 

    Варава  Ігор 

Володимирович  

 

МТЗ-57 Макаренко В. В., доцент 

кафедри «Охорона праці 

та навколишнього 

середовища» 

 

5 місце, 

сертифікат 

учасника та 

грамота 



  

№ 

пп 

 

Назва Олімпіади Дата 

проведення 

Назва базового вищого 

навчального закладу з 

проведення олімпіади 

ПІБ студента № академ 

групи 

Науковий керівник Результат 

    Примітка:  Команда НТУ «ХПІ» у складі Давіденко Т. В., МІТ(МТ)-54, 

Бардакової В. В., МІТ(МТ)-56, Варави І. В., МТЗ-57, під керівництвом  

доцента кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» Макаренко В. 

В., посіли 1 загальне командне місце  у другому етапі Всеукраїнської 

Студентської Олімпіади 2018-2019 н.р. з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 

м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (12 – 15 

травня 2019 року).  

 

3 дисципліна 

«Цивільний 

захист» 

21.03.2019- 

22.03.2019 
Національний авіаційний 

університет, м. Київ 

Євжецький 

Павло 

Сергійович  
 

МІТ(МТ)-57 
 

Толстоусова О.В., 

ст.викл. кафедри 

«Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 
 

 

сертифікат 

учасника та лист 

подяки 

    Мірошніченко 

Юлія Ігорівна 

МІТ(МТ)-56 Толстоусова О.В., 

ст.викл. кафедри 

«Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

 

 

сертифікат 

учасника 

    Шумченко 

Микола 

Олександрович 

МІТ(МТ)-56 Толстоусова О.В., 

ст.викл. кафедри 

«Охорона праці та 

навколишнього 

середовища» 

 

 

сертифікат 

учасника 



  

№ 

пп 

 

Назва Олімпіади Дата 

проведення 

Назва базового вищого 

навчального закладу з 

проведення олімпіади 

ПІБ студента № академ 

групи 

Науковий керівник Результат 

4 дисципліна 

«Основи охорони 

праці» 

16.05.2019- 

18.05.2019 
Луцький національний 

технічний університет, м. 

Луцьк 

 

Самойленко 

Тетяна Віталіївна 

МІТ(МТ)-56 Кузьменко О. О., доцент 

кафедри «Охорона праці 

та навколишнього 

середовища» 

 

сертифікат 

учасника та 

заохочувальна 

грамота, 

    Помєшкіна Ірина 

Леонідовна 

МІТ(МТ)-56 Котлярова С. В.,  ст.викл. 

кафедри «Охорона праці 

та навколишнього 

середовища» 

сертифікат 

учасника та 

заохочувальна 

грамота 

 

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 22.05.2019 

Телефон _707-64-65 

 


