МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (097) 143 5461, E-mail: hudyma.nataliia@kpnu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р.
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році»
18-19 квітня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана
Огієнка буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
Початкова освіта серед студентів закладів вищої освіти.
До участі в другому етапі олімпіади запрошуються один-два студенти-переможці
першого етапу, яким необхідно до 22 березня 2019 року надіслати в оргкомітет анкету
учасника олімпіади та додаток до анкети (форма анкети додається).
Про участь в олімпіаді просимо дати підтвердження в оргкомітет за телефоном (097)
160-23-15 до 15 березня 2019 року.
Учасники олімпіади повинні мати при собі паспорт, студентський квиток, витяг з
наказу про відрядження. Студенти-учасники другого етапу олімпіади забезпечуються
гуртожитком та харчуванням у їдальні університету за власний рахунок. Питання
придбання квитків на проїзд вирішуються самими учасниками олімпіади.
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1313 від 28.11.2018 р., витрати на відрядження студентів для участі у другому етапі
змагань (включаючи добові) здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, у яких вони
навчаються.
У разі відрядження особи для супроводження учасника олімпіади просимо повідомити
про приїзд для бронювання місць у готелі до 15 березня 2019 року за телефоном (067) 295-6622.
Заїзд і реєстрація учасників – 18 квітня 2019 року з 8.00 до 10.00 за адресою: вул.
Огієнка, 61, головний корпус Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка.
Адреса оргкомітету
Деканат педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, вул. Симона Петлюри (колишня Уральська), 1/б,
м. Кам’янець-Подільський, 32300.
Відповідальний секретар – Мєлєкєсцева Наталія Василівна (097) 160-23-15.
Довідки за телефонами:
(067) 804-18-34 – Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана з наукової роботи та
інформатизації навчального процесу;
(097) 143-54-61 – Гудима Наталія Василівна, завідувач кафедри теорії та методик
початкової освіти;
(03849) 3-34-92 – деканат педагогічного факультету.
Прохання повідомити про отримання інформаційного листа за електронною адресою
hudyma.nataliia@kpnu.edu.ua
ДЯКУЄМО!

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності Початкова освіта
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата народження____________________________________________________
Заклад вищої освіти (повна назва та адреса)____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Факультет, курс____________________________________________________
________________________________________________________________
Рішенням
оргкомітету_______________________________________________________
(назва закладу вищої освіти)

студент(ка)________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

який (яка) у І етапі олімпіади________________________________________
________________________________________________________________
(назва олімпіади зі спеціальності)

посів (ла) ________ місце, рекомендується до участі у другому етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади.
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь викладачів, які викладали
навчальні дисципліни і підготували Вас до участі в олімпіаді:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова оргкомітету
закладу вищої освіти

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

МП
Підпис учасника олімпіади __________________________
Дата заповнення __________________

Додаток до Анкети
Додаткова інформація
учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності Початкова освіта
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Контактний телефон студента (мобільний)
________________________________________________________________
3. E-mail (дієва електронна поштова скринька)
_______________________________________________________________
4. Особа для супроводження: буде (вказати прізвище, ім’я, по батькові
(повністю), вчене звання, науковий ступінь, посада) / не буде (потрібне
підкреслити і виділити жирним шрифтом).
5. Дата і час прибуття до Кам’янця-Подільського (наприклад, 4.04, потяг
№ 769К, Київ – Кам’янець-Подільський, 23:58, 2 вагон).
6. Потреба у гуртожитку: так / ні (потрібне підкреслити і виділити
жирним шрифтом).
7. Потреба у резервуванні харчування в їдальні КПНУ імені Івана Огієнка:
так / ні (потрібне підкреслити і виділити жирним шрифтом).
Довідка: сніданок – приблизно 20 грн.; обід – приблизно 30 грн.; вечеря
– приблизно 20 грн.
Таку інформацію бажано подати якнайшвидше разом з анкетою.
За тиждень до початку олімпіади учасникам на їхній e-mail буде
розіслано інструкції щодо реєстрації для пробного тестування.

