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Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році»  КПІ  

ім. Ігоря Сікорського є базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Соціологія» для студентів всіх вищих навчальних 

закладів. 

Проведення олімпіади заплановано на 5-7 квітня 2017 року за адресою: м.Київ пр-т 

Перемоги, 37, корпус 7. 

Просимо відрядити до трьох студентів Вашого навчального закладу, які стали 

переможцями І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології та до 10 березня 

надіслати анкети учасників, оформлені за встановленим зразком (бланк анкети додається), на 

електронну адресу кафедри соціології: kpi.sociology@i.ua. 
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Соціологія» проходитиме у 

два тури. У першому турі учасники олімпіади будуть виконувати тестові завдання з загальної 

соціології, історії світової соціології, історії вітчизняної соціології, сучасних соціологічних 

теорій, соціології громадської думки, теорії соціальної структури, соціології економіки, 

соціології політики, соціології масової комунікації, методології, методів та технологій 

соціологічного дослідження за визначеною оргкомітетом тематикою, математичних методів 

аналізу соціологічної інформації. У другому турі учасникам олімпіади буде запропоновано 

розробити проект/програму дослідження.Оргкомітет олімпіади забезпечує її учасників 

місцями в гуртожитку університету. Звертаємо Вашу увагу, що витрати на проїзд, харчування 

та проживання бере на себе навчальний заклад, що відряджає учасника.  

Координати оргкомітету олімпіади: Національний технічний університет «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет соціології і права, кафедра 

соціології, 03056, м. Київ пр-т Перемоги, 37, корпус 7. 

Відповідальні секретарі: Мельник Любов Іванівна, тел. +380 99 549 04 03, Казьмірова 

Оксана Миколаївна, тел. +380 63 798 53 37. 
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