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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 
 

01 квітня 2014 р. 
 
1000 – 1800 – реєстрація та поселення іногородніх учасників (ауд. 326, 
Головний навчальний корпус Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60). 
 
Поселення іногородніх студентів-учасників олімпіади  проводиться у 
гуртожитку № 13 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (вул. Ломоносова, 39) 
 
Поселення іногородніх членів журі та апеляційної комісії олімпіади 
проводиться у гуртожитку № 21 Інституту післядипломної освіти 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. 
Васильківська, 36)  
 
1400 – 1800 – робоче засідання журі олімпіади (ауд. 330, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
 

02 квітня 2014 р. 
 
0900 - 1000 – реєстрація учасників олімпіади (ауд. 326, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
 
1000 – 1100 –  пленарне засідання, урочисте відкриття роботи 
Олімпіади (ауд. 329, Головний навчальний корпус Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 
Володимирська, 60 ) 
 
1100 – 1300 – проведення І туру олімпіади (ауд. 327, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 

 
1300 – 1400 – перерва 

 
1400 – 1700 – проведення ІІ туру олімпіади (ауд. 327, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
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1700 – 1900 – екскурсії для учасників олімпіади 
 
1700 – 1900  - засідання журі олімпіади (ауд. 326, Головний навчальний 
корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60) 
 

03 квітня 2014 р. 
 

0900 – 1100 – проведення ІІІ туру олімпіади (І група) (ауд. 326, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
 
1120 – 1300 - проведення ІІІ туру олімпіади (ІІ група) (ауд. 326, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
 

1300 – 1400 – перерва 
 

1400 – 1500 – екскурсії до музею історії університету та зоологічного 
музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
1530 – 1700 – підведення підсумків, нагородження переможців та 
закриття роботи олімпіади (ауд. 330, Головний навчальний корпус 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. 
Володимирська, 60) 
 
1700 – 1900 – робота апеляційної комісії (ауд. 326, Головний 
навчальний корпус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60) 
 

04 квітня 2014 р. 
 

відбуття учасників олімпіади 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Перший тур: виконання тестових завдань з релігієзнавства, які 
включають наступні теми: 

 
Історія релігії:  
- архаїчні форми релігії  
- ранні національні релігії  
- релігії сходу  
- світові релігії  
- неорелігії  
Релігійне мистецтво:  
- іконопис  
- храмове мистецтво 
- мистецтво Ренесансу  
Психологія релігії:  
- напрямки психології релігії  
- релігійні почуття  
- психоаналіз і релігія 
Феноменологія релігії: 
- сакральність 
- релігійна символіка  
- ритуалістика.  
 

Оцінювання тесту: тест оцінюється від 0 до 20 балів. 
 
Другий тур: виконання письмового творчого завдання за 
заданою темою. 

 
Тематичні напрями 

творчого письмового завдання за заданою темою: 
 

1. Історія філософії: 
- Особливості логічних вчень доби Еллінізму. 
- Особливості гносеологічних вчень пізнього Середньовіччя. 
- Філософія мови ХVІІІ століття. 
- Філософія історії ХІХ століття. 
- Герменевтична філософія ХХ століття. 
- Українська академічна філософія. 
2. Практична філософія: 
- Філософські теорії справедливості. 
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- Філософські теорії публічності. 
- Структуралістські концепції культури. 
- Філософські теорії обґрунтування етичних норм і правил. 
- Філософські проблеми "глобалізованого" людства. 
3. Теоретична філософія: 
- Методологічні засади прагматизму. 
- Методологічні засади феноменології. 
- Ключові метафізичні категорії. 
- Фундаментальні онтологічні екзистенціали. 
- Трансценденталізм у теорії пізнання. 
4. Релігієзнавство: 
- Донікейське християнство. 
- Роль релігії в політичних процесах сучасності. 
- Напрямки мусульманської релігії 
- Первісні форми релігії 
- Релігійне мистецтво доби Ренесансу. 
- Релігія як соціальний інститут. 

 
Учасники  конкурсу виконують роботу державною мовою. 
 
Критерії оцінювання письмових робіт: 
1. Компетентність в проблематиці обраної теми. Від 0 до 10 балів 
2. Логічність та послідовність викладу матеріалу Від 0 до 10 балів 
3. Наявність оригінальної наукової позиції. Від 0 до 10 балів 
4. Володіння науковим стилем. Від 0 до 10 балів 
 
Третій тур: участь у роботі Круглого столу на тему «Значення 
трансцендентності для людського досвіду». 
 
Критерії оцінювання участі в дискусії на засіданні круглого столу: 
1. Ступінь активності участі в обговоренні. Від 0 до 5 балів 
2. Наявність та рівень аргументованої позиції. Від 0 до 10 балів 
3. Коректність ведення дискусії. Від 0 до 10 балів 
4. Вміння узагальнювати результати наукової дискусії. Від 0 до 15 
балів 
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 Оргкомітет 

Вижва Сергій Андрійович – Голова оргкомітету, проректор з 
наукової роботи Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор геологічних наук, професор; 
Конверський Анатолій Євгенович – заступник Голови оргкомітету, 
декан філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор 
філософських наук, професор. 
 

Члени оргкомітету: 
 

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського 
факультету з наукової роботи Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, доцент; 
Соболь Тетяна Володимирівна – відповідальний секретар, 
молодший науковий співробітник науково-дослідної частини 
філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук; 
Приходько Володимир Володимирович – доцент кафедри 
філософії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат філософських наук, доцент; 
Комаха Лариса Григорівна – заступник декана філософського 
факультету з навчальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук,  
доцент; 
Неліпа Дмитро Васильович – заступник декана філософського 
факультету з виховної роботи Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри державного управління, 
доктор політичних наук, доцент; 
Бойченко Михайло Іванович – професор кафедри філософії 
філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, доцент; 
Добронравова Ірина Серафимівна – завідувач кафедри філософії 
та методології науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка,  доктор філософських наук, професор; 
Кононенко Тарас Петрович – доктор філософських наук, доцент 
кафедри історії філософії філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 
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Панченко Валентина Іванівна - завідувач кафедри етики, естетики 
та культурології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філософських наук, професор; 
Пасічник Олександр Сергійович – асистент кафедри релігієзнавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філософських наук; 
Пілецький Євген Анатолійович – асистент кафедри релігієзнавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філософських наук; 
Приятельчук Анатолій Олексійович – завідувач кафедри філософії 
гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат філософських наук, професор; 
Русин Мирослав Юрійович – завідувач кафедри української 
філософії та культури Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, професор; 
Титаренко Вадим Анатолійович – асистент кафедри історії 
філософії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат філософських наук; 
Харьковщенко Євген Анатолійович – завідувач кафедри 
релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філософських наук, професор; 
Цвих Володимир Федорович – завідувач кафедри політології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
політичних наук, професор; 
Шашкова Людмила Олексіївна – завідувач кафедри філософії 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, професор; 
Шляхтун Петро Панасович - завідувач кафедри політичних наук 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, професор; 
Ярошовець Володимир Іванович - завідувач кафедри історії 
філософії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філософських наук, професор. 
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УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 
 

1. Андрійчук Ігор Олександрович - студент Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 

2. Безпрозванна Тетяна Андріївна – студентка Київського 
університету ім. Бориса Грінченка 

3. Белявська Олена Костянтинівна - студентка Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

4. Близнюк Ігор Валерійович - студент Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна 

5. Богаєць Марта-ІринаТарасівна - студентка Українського 
Католицького Університету 

6. Будай Тетяна Андріївна - студентка Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

7. Вахтіна Євгенія Володимирівна - студентка 
Східноукраїнського національного університету ім. 
Володимира Даля 

8. Вінокуров Ярослав Олегович - студент Національного 
університету Державної податкової служби України 

9. Волошин Тарас Ігорович – студент Національного 
університету «Острозька академія 

10. Воробей Ганна Миколаївна – студентка Національного 
університету Державної податкової служби України 

11. Головчак Яна Сергіївна – студентка Східноєвропейського 
національного університету  імені  Лесі Українки 

12. Гончаренко Валерія Анатоліївна – студентка Черкаського 
національного університету iмені Богдана Хмельницького 

13. Давиденко Ілона Олександрівна – студентка Львівського 
національного університету  імені Івана Франка 

14. Добровольська Валерія Олександрівна – студентка 
Київського університету ім. Бориса Грінченка 

15. Долгопол Катерина Юріївна – студентка Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна 

16. Дудурич Віталій Володимирович – студент Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 

17. Заліщук Максим Васильович – студент Львівського 
національного університету  імені Івана Франка 

18. Іванюк Роман Олександрович – студент Національної 
академії внутрішніх справ 

19. Карпій Мартіна Штефанівна – студентка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
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20. Кисельова Ольга Леонідівна – студентка Національного 
технічного ніверситету України «Київський політехнічний 
інститут» 

21. Ковальчук Вікторія Ігорівна - студентка Національної 
академії внутрішніх справ 

22. Коломоєць Максим Анатолійович – студент 
Національного технічного ніверситету України «Київський 
політехнічний інститут» 

23. Кравцов Дмитро Миколайович – студент Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна 

24. Кремінь Максим Іванович – студент Національної академії 
внутрішніх справ 

25. Кудаєва Юлія Володимирівна – студентка Національного 
технічного ніверситету України «Київський політехнічний 
інститут» 

26. Курбонова Наргіза Фахріддінівна - студентка Київського 
університету ім. Бориса Грінченка 

27. Лазоревич Ірина Русланівна – студентка Чернівецького 
національного університету  імені Ю.Федьковича 

28. Малофєєнко Ксенія Сергіївна – студентка Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 

29. Мельник Володимир Володимирович – студент 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

30. Михайлов Ілля Олександрович – студент Карпатського 
університету імені Августина Волошина 

31. Мімашенко Аліна Вікторівна – студентка Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

32. Мірошниченко Максим Дмитрович – студент 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара 

33. Парахнюк Тетяна Михайлівна – студентка Національного 
університету «Острозька академія» 

34. Пархуць Юлія Андріївна – студентка Українського 
Католицького Університету 

35. Полісюк Марія Сергіївна – студентка Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара 

36. Полянічка Тетяна Іванівна – студентка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

37. Попов Олексій Вікторович – студент Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
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38. Рогожинська Альона Юріївна – студентка Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 

39. Сербін Марія-Катерина Сергіївна – студентка 
Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича 

40. Суліменко Вікторія Іванівна – студентка Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

41. Сухно Людмила Володимирівна – студентка 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 

42. Ткачук Леся Анатоліївна – студентка Чернівецького 
національного університету імені Ю.Федькович 

43. Узунова Наталія Дмитрівна – студентка Східноукраїнського 
національного університету ім. Володимира Даля 

44. Фролова Юлія Артурівна – студентка Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

45. Цуканова Валерія Анатоліївна – студентка Національного 
університету «Острозька академія» 

46. Чейз Анастасія Михайлівна – студентка Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника 

47. Чернуха Тетяна Леонідівна – студентка Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 

48. Чубун Марія Вікторівна – студентка Львівського 
національного  університету  імені Івана Франка 
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ЖУРІ 
 

Конверський Анатолій Євгенович – голова журі, декан 
філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор філософських 
наук, професор; 
Руденко Сергій Валерійович – заступник голови журі, заступник 
декана філософського факультету з наукової роботи Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, доцент; 
Соболь Тетяна Володимирівна – відповідальний секретар, 
молодший науковий співробітник науково-дослідної частини 
філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук; 
Богата Лідія Миколаївна – професор кафедри культурології 
філософського факультету Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова, доктор філософських наук, професор (за згодою); 
Йосипенко Сергій Львович – завідувач відділу історії філософії 
України Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор 
філософських наук, старший науковий співробітник (за згодою); 
Карпенко Іван Васильович – декан філософського факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор 
філософських наук, професор (за згодою); 
Ларіонова Вікторія Костянтинівна – професор кафедри філософії 
та соціології Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника, доктор філософських наук, професор (за згодою); 
Менжулін Вадим Ігорович – професор кафедри філософії і 
релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», доктор філософських наук, доцент (за згодою); 
Мозгова Наталія Григорівна - професор кафедри філософії 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 
доктор філософських наук, професор (за згодою); 
Пасічник Олександр Сергійович – асистент кафедри релігієзнавства 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філософських наук; 
Стеценко Валерій Іванович – доцент кафедри теорії та історії 
культури філософського факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кандидат філософських наук, доцент 
(за згодою); 
Харьковщенко Євген Анатолійович – завідувач кафедри 
релігієзнавства філософського факультету Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, 
професор; 
Шевцов Сергій Вікторович – завідувач кафедри філософії 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 
доктор філософських наук, професор (за згодою). 
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АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ  
 

Ярошовець Володимир Іванович – голова апеляційної комісії, 
завідувач кафедри історії філософії філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова 
Комісії з філософії Науково-методичної ради МОН України, доктор 
філософських наук, професор; 
Приходько Володимир Володимирович – заступник голови 
апеляційної комісії, доцент кафедри філософії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
філософських наук; 
Адаменко Надія Богданівна – заступник директора Інституту 
філософської освіти і науки Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук (за згодою); 
Александрова Олена Станіславівна – завідувач кафедри філософії 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських 
наук, професор (за згодою); 
Довгополова Оксана Андріївна – професор кафедри філософії 
природничих факультетів філософського факультету Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, доктор філософських 
наук, професор (за згодою); 
Перепелиця Олег Миколайович – заступник декана філософського 
факультету з наукової роботи Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філософських наук, доцент 
(за згодою); 
Сарапін Олександр Васильович – доцент кафедри релігієзнавства 
філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, доцент; 
Титаренко Вадим Анатолійович – асистент кафедри історії 
філософії філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук; 
Чуйко Вадим Леонідович – професор кафедри філософії та 
методології науки філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, професор. 
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