
i ue H i M rax ailna Korlro6ra HcbKoro

MIHICTEPCTBO OCBITI4 I HAYKI4 YKPAIHI4
BIHHI4UbKI4fr XEPXTABHI4IZTIEAAIOIIIIHI4I;IYHIBEPCI4TET

Ocrpoesxoro, 32, til BiHHntlc, 21001, yKpaiHa, ren OaKc (0432) 612-812, E-mail: info@vspu.edu.ua ro.q eflPf'lOV 02125094

HA N9//,

flPoPerroPoBi 3 HaYKoBoi Po6oru

IIpo nPonegennr

BceyrcpaincbKoi cryAerrrcb;oi oiiernialn 3 HaBrraJrbnoi Aucunruinu

<<Iy'rp a'urcrKa MoBa (sa npor[ecifi nuu cnpsMyBaHHqM))

- Fox cryAenriu I-III rypcie CBO 6aralaBpa -
onu (sa upo(peciftru4M crlp'MyBarrH'M)) 3aKJIaAy

suilIoi ocsiru.
Orivrniaay 6yAe upone rcso28-29 rcsirHs 2020 pory'

xsiTH-r 2020 p' s 10'00 (npo ytrlonu rpoBeAelilul

KoHarrHt ouirvrnia'4rux 3aBAaI{b wlB. Ha cavrrL

fopotf 'ffilor< huri Balentuuinni (:acrynnux AeKaHa s nayronoi po6oru)' Bnam aHKsil'I 'UoAaeMo'

[o yuacri s oliM[iaAi 6ylyrr lo"ytq."i *ttt" ri yracuzxu' aHKerI{ tKLtX BqacHo oTpI{Mae

opmoruirvr.
Peecrpauix yracuuxin po3IloqHerb cs,27 to3.r|al s 8'00 Ao 20'00 i npoAonxumcs 28 xsiTHs 2020 p'

g 8.00 Ao 9.30 ru *p".oo' t. Bi"ntq", nyl' Ocrpo3bKoro' 32'$ofte roJloBHoro Koprlycy'

6, 1l lo 3ynlIHKH <<fl-noua flepen'tonn a6o rpaunaeu

ri.{Hlafi yuirepcr,rrvr irr,Ierri Mr,rxafirra KoI+o6nrrcbKoro)) ;

6 lo g)nmmcu <flloqa flePeuoru>;

Ao syrIt4HKI{ <Binruqsrrul 4epxannrft neAarori'mrui

ynirepcr'ner in'reni Mmafina Kor+o6uscbKoro)'
yqacur.IK onirraniarol rroBlrHeH Marl,r 3 co6oro [ac[oprr cryAeHTcbKlft rsnroK I 3BoporHrrrr

KBrrroK na nPoir4.
iin*;;;"aHIUI ra xapnyBaHIUI - KoIrnoM yqacHI4KlB.:tHt.T;

la"[iH)r La i\4P1J DqrLrur !\v,"^vr'- r --'-

itoy "u uorpe6y nocerIeHIUI vracnurin Otyliry,--,T:::::*,"":?ffXffi
ao2Bi"J.,"?';"T%"4":#lH'ffi;Kt.:y-*YlT:1"::*JJltT:Krcnetlo'ou
ffiHT-l:l t"r?J*; '#;;;;;;;;" B oniMni.Ar rraicqs s xocreri / roreni)'

- J-^-^.-.mmr. n^?t\ )7-55-89- 067-878-62-ll (cerperap
Tenetfouu AluI AoBLqoK: O*ynut.w : Q432) 27-55-89, 067-878-62-ll

Pa.ureer.I lOri-s CePriinua)'

foroea oPrrovirery -
rpopeKrop r uaYronoi

f opor[' nwor (0 432) 27 - 5 5 -89

A. M. Konouieqr



АНКЕТА 

учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата народження ________________________________________________________ 

Контактні телефони учасника _____________________________________________ 

Заклад вищої освіти (повне найменування та адреса)__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Факультет / інститут, курс і спеціальність / напрям підготовки__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ПІБ, наук. ступінь, вчене звання, посада викладача, який підготував переможця 

_______________________________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету ____________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

студент(ка) _____________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який (яка) у І етапі Олімпіади ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму/спеціальності) 

посів(ла) ___ місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Олімпіади. 

 

Голова оргкомітету 

Заклад вищої освіти               _________________    _____________________ 
      (підпис)    (посада, ініціали, прізвище) 

 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади ____________________________ 

Дата заповнення _____________________________________ 
 


