
Протокол № 04 

засідання Приймальної комісії 

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

від 14 квітня 2021 року 

 

 

Всього членів Приймальної комісії – 31 

Присутні – 29 

 

 

СЛУХАЛИ: директорів інститутів, деканів факультетів про затвердження 

переліку міжнародних студентських олімпіад з фаху та 

всеукраїнських студентських олімпіад МОН України з фаху, 

переможцям або призерам яких можуть бути нараховані 

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення під час 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

відповідно до пункту 2 § 4.2 розділу ІІІ Правил прийому до 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

УХВАЛИЛИ: затвердити на підставі рішень вчених рад 

факультетів/інститутів перелік міжнародних студентських 

олімпіад з фаху та всеукраїнських студентських олімпіад 

МОН України з фаху, переможцям або призерам яких 

можуть бути нараховані додаткові бали за навчальні та 

наукові досягнення під час вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра відповідно до пункту 2 § 4.2 

розділу ІІІ Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та опублікувати 

затверджені списки на вебсторінці приймальної комісії 

(Додаток 1). 

Голова  

Приймальної комісії       Л.В. Губерський 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії       А.П. Креневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

№ Перелік міжнародних студентських олімпіад з фаху та всеукраїнських 

студентських олімпіад МОН України з фаху, переможцям або призерам 

яких можуть бути нараховані додаткові бали за навчальні та наукові 

досягнення під час вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра 

1.  Географічний факультет 

 Всеукраїнська студентська олімпіада з географії 

Всеукраїнська студентська олімпіада з геодезії та землеустрою 

Всеукраїнська студентська олімпіада з туризмознавства 

2.  Економічний факультет 

 Всеукраїнська студентська олімпіада «Банківська справа» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності)» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Економічна аналітика та 

статистика» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Економічна кібернетика» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Логістика» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Менеджмент інноваційної 

діяльності» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності)» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Міжнародна економіка» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Облік і оподаткування» 

Всеукраїнська студентська олімпіада «Фінанси і кредит» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економічна теорія» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Маркетинг» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Міжнародна 

економіка» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Облік в банках» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Організація і 

методика аудиту» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Податкова система 

України» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Регіональна 

економіка» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Статистика» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Страхова справа» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Управлінський 

облік» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінанси 

підприємств» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінанси» 

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінансова безпека» 



Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» 

Міжнародний студентський конкурс CFA Ethics challenge 

Національний фінал міжнародного конкурсу CFA Institute Research 

Challenge 

NBU University Challenge  «Монетарна політика: виклик Національного 

банку України університетам» 

3.  Інститут журналістики 

 Український студентський фестиваль реклами  

Всеукраїнська студентська олімпіада з галузі 06 Журналістика 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі 06 

Журналістика 

4.  Інститут філології 

 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» при вступі на ОП: 

«Прикладна лінгвістика (редакторсько-перекладацька та експертна 

діяльність)» 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Корейська мова і література » при вступі на ОП: 035.065 

«Корейська мова і література та переклад» 

 

Лауреати Міжнародної премії Олеся Гончара (для спеціалізацій 

035.01«Українська філологія та західноєвропейська мова», 035.01 

«Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова») 

 

Переможці Міжнародного молодіжного літературного конкурсу 

«Гранослов» (для спеціалізацій 035.01 «Українська філологія та 

західноєвропейська мова», 035.01 «Літературно-мистецька аналітика та 

західноєвропейська мова») 

 

Переможці Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 

 

Стипендіати Президента України (для спеціалізацій 035.01«Українська 

філологія та західноєвропейська мова», 035.01 «Літературно-мистецька 

аналітика та західноєвропейська мова») 

 

 

5.  Механіко- математичний факультет 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної механіки 

Міжнародна математична олімпіада для студентів університетів (IMC)  

Міжнародна Південно-Східна Європейська математична олімпіада для 

студентів молодших курсів (SEEMOUS) 

Міжнародна щорічна математична студентська олімпіада імені Войтеха 



Ярніка 

Міжнародна наукова математична олімпіада для студентів старших 

курсів (Іран) 

Міжнародна студентська олімпіада з теоретичної механіки 

Студентська математична олімпіада імені Вільяма Лоуела Патнема 

6.  Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади МОН «Біологія» 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади МОН «Екологія» 

7.  Факультет інформаційних технологій 

 Фінальний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Програмування й управління ІТ-проектами» 

II тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Кібербезпека» 

Фінальний тур Міжнародної олімпіади Google Hash Code 2021 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» 

 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

напрямку «Інформатика і кібернетика» 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Кібербезпека» 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Комп’ютерні науки» 

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інформаційні системи і технології» 

8.   Факультет комп’ютерних наук та кібернетики 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 

 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 

 

Міжнародна математична олімпіада для студентів університетів (IMC) 

 

Фінал чемпіонату світу з програмування ACM ІСРС 

 



Відкрита Міжнародна олімпіада з програмування ім. С.О.Лебедєва – 

В.М.Глушкова KPI-OPEN 

 

Всеукраїнська олімпіада "CSC Hackathon" 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

9.  Факультет психології 

 Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Теоретична та 

прикладна психологія» 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Соціальна 

робота»  

10.  Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 

 Всеукраїнський студентський турнір фізиків (СТФ) 

Всеукраїнська студентська олімпіада МОН: Фізика 

Міжнародний студентський турнір фізиків 

Всеукраїнська студентська олімпіада з інформаційних технологій “ІТ–

ПЛАНЕТА” 

Всеукраїнська студентська олімпіада МОН: Комп’ютерна інженерія, 

Комп’ютерні науки 

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування ACM-ICPC 

Міжнародна олімпіада з програмування на Кубок академіка І.Н. Векуа 

Міжнародна студентська олімпіада з інформаційних технологій «IT-

Universe» 

Всеукраїнська студентська олімпіада МОН: Телекомунікації та 

радіотехніка 

11.  Фізичний факультет 

 Всеукраїнська студентська олімпіада з фізики 

Всеукраїнська студентська олімпіада з астрономії та астрофізики 

12.  Філософський факультет 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі 

спеціальностей «філософія та релігієзнавство», «культурологія», 

«політологія», «публічне управління та адміністрування» 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН 

України зі спеціальностей «філософія та релігієзнавство», 

«культурологія», «політологія», «публічне управління та 

адміністрування» 

13.  Хімічний факультет 

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії 

14.  Факультет соціології 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології 

 


