
Участь студентів у всеукраїнських (в межах України) конкурсах, 

олімпіадах, конференціях,  програмах по обміну студентами, освітніх 

проектах (програмах) тощо: 
Назва заходу 

 

Кількість 

залучених 

студентів 

Результат участі 

(публікація, диплом, 

грамота, сертифікат, інші) 

2015 р. 

Кафедра «Комп’ютерних технологій» 

І етап (обласний) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування (м. Вінниця,  

квітень 2015 р.) 

5 Диплом ІІ ступеня (2 

учасника), 

Грамоти учасників (3 

учасника) 

ІІ етап (регіональний) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (м. Хмельницький,  

вересень 2015 р.) 

6 Грамоти учасників 

Х Відкрита міжнародна студентська олімпіада з 

програмування імені С.О. Лебедєва - В.М. Глушкова "КРІ-

Ореn" (м. Київ, липень 2015 р.) 

3 Грамоти учасників 

ІІІ етап (фінал) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування – Півфінал чемпіонату світу з 

програмування серед студентів (м. Вінниця, жовтень 2015 

р.) 

3 Грамоти учасників 

ІІ етап (фінал у 2 лізі) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (м. Харків, жовтень 2015 р.) 

3 Грамоти учасників 

Кафедра Нанофізики 

Конференція I міжнародна школа з «Актуальних проблем 

фундаментальних наук» Луцьк 2015 

1 диплом 

Кафедра загальної фізики та дидактики фізики 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2 ІІ місце, диплом 2-го 

ступеня, 

публікація 

 

2016 р. 

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

молодих учених «Перспективні напрями становлення та 

розвитку педагогічної науки очима студентів» 

2 У рамках конкурсу 

наукових робіт отримано 

Сертифікат учасника 

2 тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки 2 Отримано Сертифікат 

учасника 

Кафедра комп’ютерних технологій 

Международная олимпиада в сфере  информационных 

технологий 

«IT-Планета – 2016/17», 

перший етап 

39 4 грамоти за успішне 

виконання першого туру, 

Сертифікати учасників 

Міжнародний конкурс  

«Google #Hash Code 2016» 

(лютий, 2016 р.) 

4 Сертифікат за друге місце 

серед студентських команд 

Programming Contest of the All-Ukrainian On-lineTraining 

Camp 

based on Petrozavodsk Winter – 2016 

(лютий, 2016 р.) 

2 Диплом ІІІ ступеня 

І етап (обласний) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування 

(м. Вінниця, квітень 2016 р.) 

15 Диплом ІІ ступеня, 

Диплом ІІІ ступеня, 

Грамоти учасників 

ХІ Відкрита міжнародна студентська олімпіада з 

програмування імені С.О. Лебедєва - В.М. Глушкова "КРІ-

Ореn" (м. Київ, липень 2016 р.) 

3 Сертифікати учасників 

ІІ етап (регіональний) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (м. Тернопіль, вересень 2016 р.) 

9 Диплом ІІІ ступеня, 

Грамоти учасників 



ІІІ етап (фінал) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування – Півфінал чемпіонату світу з 

програмування серед студентів 

 (м. Вінниця, жовтень 2015 р.) 

3 Грамоти учасників 

ІIІ етап (фінал у 2 Лізі) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (м. Одеса, жовтень 2015 р.) 

2 Грамоти учасників 

Навчальна програма Cisco Networking Academy Program 70 Сертифікати мережевої 

академії CISCO 

 

2017 р. 

Кафедра комп’ютерних технологій 

Международная олимпиада в сфере  информационных 

технологий 

«IT-Планета – 2016/17» 

 

39 4 грамоти за успішне 

виконання першого туру, 

Сертифікати учасників 

ІІ етап (фінал) Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-

технології та веб-дизайн» (м. Дніпро, березень 2017 р.) 

2 Сертифікати учасників 

І етап (обласний) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування 

(м. Вінниця, квітень 2017 р.) 

12 Диплом ІІІ ступеня, 

Грамоти учасників 

ХІ Відкрита міжнародна студентська олімпіада з 

програмування імені С.О. Лебедєва - В.М. Глушкова "КРІ-

Ореn" (м. Київ, липень 2017 р.) 

3 Сертифікати учасників 

ІІ етап (регіональний) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (м. Тернопіль, вересень 2017 р.) 

6 Диплом ІІІ ступеня 

ІІІ етап (фінал) Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування – Півфінал чемпіонату світу з 

програмування серед студентів 

 (м. Вінниця, жовтень 2017 р.) 

3 Грамоти учасників 

Кафедра радіофізики та кібербезпеки 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму 

підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» 

(м. Львів, 22-27 травня 2017 р.) 

3 Сертифікат за 2 місце в 

галузі стандартизації, 

сертифікат за 2 місце в 

галузі сертифікації 

2018р 

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики 

Всеукраїнский конкурс студентських наукових робіт з 

фізики 

Світлічний І.С. сертифікат 

Кафедра комп’ютерних технологій 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

мХмельницький національний університет, квітень 2018р. 

2 Почесна грамота за зайняте 

друге місце (Горохова О.Г.) 

ВСО з програмування І етап 10 Диплом ІІ ступеня (І етап), 

+ Сертифікати учасників 

Студентська олімпіада з програмування Тернопільський 

нац.пед.університет (ІІ етап) 

4 Дипломи учасників 

Фінал України (полуфінал світу) з студентської олімпіади з 

програмування, м. Вінниця 

3 Дипломи учасників 

ВСО із спеціальності «Комп’ютерні науки» 2 Сертифікати учасників 

ВСО з дисципліни « Комп’ютерні системи штучного 

інтелекту» 

3 Сертифікати учасників 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади по 

комп’ютерним системам штучного інтелекту, м. Харків 

1 Сертифікат учасника 

(Доманіч М.Є.) 

31-а міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційно-керуючи системи на залізничному 

транспорті», м. Харків 

1 Тези доповідей (Доманіч 

М.Є.) 

80-а студентська науково-технічна конференція 

Українського державного університету залізничного 

транспорту, секція інтелектуальних інформаційних 

технологій, м. Харків 

1 Тези доповідей (Доманіч 

М.Є.) 

Кафедра радіофізики та кібербезпеки 



II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму 

підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» 

(м. Львів, 20-24 травня 2018 р.) 

3 Сертифікат за 3 місце в 

галузі стандартизації та 

сертифікації 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» (м. Харків, 19-23 березня 2018 р.) 

3 Грамота за 3 командне 

місце 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Кібербезпека» (м. Дніпро, 24-27 квітня 2018 

р.) 

3 Грамоти за участь 

Международная студенческая Олимпиада в сфере 

информационных технологий «ITUniverse» 

2 Диплом за третє місце 

2019р 

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики 

І етап Всеукраїнської студ. олімпіади з фізики 4 Полинчук П.Ю. 3 місце 

І етап Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт з 

фізики 

6 Пономарь К.М. 1 місце 

І етап Всеукраїнської студ. олімпіади з педагогіки 1 Полинчук П.Ю. 1 місце 

Кафедра комп’ютерних технологій 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 

4 Дипломи переможців 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 

4 Диплом переможця 3 місце 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

"Розробка мобільних додатків" 

28 1 Яценко В.В. 1 курс СО 

«Магістр» 

2 Жабська Є.О. 1 курс СО 

«Магістр» 

3 Петрова І.І. 1 курс СО 

«Магістр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

"Програмування й управління ІТ проектами" 

26 1 місце Подольський В.Р. 3 

курс СО «Бакалавр» 

2 місце Дусанюк Я.В. 1 

курс СО «Магістр» 

3 місце Кісарчук Б.М. 4 

курс СО «Бакалавр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

"Комп'ютерні системи штучного інтелекту" 

30 1 місце Латинцев І.С. 4 

курс СО «Бакалавр» 

2 місце Саган М.Я. 2 курс 

СО «Бакалавр» 

3 місце Дяччук С.О. 4 курс 

СО «Бакалавр» 

3 місце Мельничук Є.Я. 4 

курс СО «Бакалавр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Комп'ютерні науки" 

33 1 місце Ісаєнков Я.О. 4 курс 

СО «Бакалавр» 

2 місце Засько Б.В. 3 курс 

СО «Бакалавр» 

3 місце Дима В.С. 3 курс 

СО «Бакалавр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Комп'ютерна інженерія (Веб-технології та 

веб-дизайн)" 

25 1 місце Нагорний С.О. 1 

курс СО «Магістр» 

2 місце Несен А.О. 1 курс 

СО «Магістр» 

3 місце Мельничук І.О. 1 

курс СО «Магістр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Інформатика" 

14 1 місце Ісаєнков Я.О. 4 курс 

СО «Бакалавр» 

2 місце Кушнаренко М.П. 4 

курс СО «Бакалавр» 



3 місце Семенов Д.В. 3 курс 

СО «Бакалавр» 

І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "Комп'ютерна інженерія (Системне 

програмування)" 

30 1 місце Латинцев І.С. 4 

курс СО «Бакалавр» 

2 місце Саган М.Я. 2 курс 

СО «Бакалавр» 

3 місце Бевз О.І. 2 курс СО 

«Бакалавр» 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Розробка мобільних додатків» 

3 2 місце Яценко Владислав 

Віталійович (1 курс СО 

«Магістр») 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Комп’ютерні науки» 

3 2 місце Ісаєнков Ярослав 

Олександрович (4 курс СО 

«Бакалавр») 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Інформатика» 

3 3 місце Ісаєнков Ярослав 

Олександрович (4 курс СО 

«Бакалавр») 

Кафедра радіофізики та кібербезпеки 

І етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

Кібербезпека 

25  

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

Кібербезпека 

8 Сертифікати участі 

 

 


