РОЗПОРЯДЖЕННЯ
проректора з наукової роботи
№ _10_
“ 8 ” вересня 2016 року

Оголошую лист Міністерства освіти і науки України від 6.09.2016 року
№ 2.1/10-2049 “Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади”

Деканам факультетів подати пропозиції щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади на базі Університету у 2016/2017
навчальному році до 23 вересня 2016 року в НДЧ, відділ науково-технічної
інформації та науково-організаційної роботи (к. 348).

Проректор
з наукової роботи

Р.Є. Гладишевський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./ факс: (044) 248-25-14

Від 06.09.2016_№ _2.1/10-2049_
На № _________від __________
Ректорам вищих навчальних
закладів
Щодо проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519, просимо
подати до 15.10.2016 року пропозиції щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади на базі Вашого вищого навчального
закладу у 2016/2017 н.р.
У заявці просимо повідомити конкретні дати проведення олімпіади на
2016/2017 н.р. з урахуванням свят (день заїзду – день від’їзду) за формою, що
додається.
Пропозиції надсилати на адресу оргкомітету: 03035, м. Київ,
вул. Митрополита В.Липківського, 36, Інститут модернізації змісту освіти,
відділ організації конкурсів і подій, к.318 та на електронну
пошту: olimpstud@ukr.net.

В.о. директора

Дорошенко Т.М.,
Рябич Н.І.
т. (044) 248-19-21

Ю.І.Завалевський

Додаток
до листа Інституту модернізації
змісту освіти
від «_06_» __вересня_ 2016 р.
№ _2.1/10-2049_

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, БАЗОВИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 н.р.
№
з/п

Назва
Назва групи
навчальної
вищих
дисципліни,
навчальних
з якої
закладів,
проводиться студенти яких
олімпіада
беруть участь в
олімпіаді

1

2

3

Назва базового
вищого
навчального
закладу з
проведення
олімпіади,
телефони для
довідок
4

Терміни
проведення
олімпіади
у 2017 році

Прізвище та
ініціали,
посада голови
оргкомітету,
телефон

5

6

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, БАЗОВИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ У 2016/2017 н.р.
Шифр і
найменува
ння галузі
знань

Назва
напря
му

Назва
спеціальності, з якої
проводиться
олімпіада

1

2

3

Назва
групи
вищих
навчальних
закладів,
студенти
яких беруть
участь в
олімпіаді
4

Терміни
Назва
проведення
базового
олімпіади
вищого
у
2017 році
навчального
закладу з
проведення
олімпіади,
телефони для
довідок
5
6

Прізвище
та ініціали,
посада
голови
оргкомітету,
телефон

7

