
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської  

олімпіади 2017/2018 навчального року 

Ректору Вищого навчального закладу 

 

         

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 від 06 грудня 2017 року Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова призначений базовим вищим навчальним 

закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 2017/2018 навчального року серед студентів технічних 

університетів за спеціальностями: 

1.  «Транспортні системи», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.  

 Умови проведення олімпіади: 

 1. Олімпіада включає в себе  комп’ютерне тестування та вирішення задач. 

 Кожному завданню надається певна кількість балів. 

 2. Довідковими відомостями будь-якого виду (друковані видання або рукописи) користуватися 

забороняється. Необхідні для розв’язання задач дані будуть надаватися членами журі. 

 3. До участі в олімпіаді за кожною спеціальністю допускається не менше трьох студентів 4-5 курсів від 

кожного вищого навчального закладу.  

 4. Кожен студент повинен мати при собі студентський квиток або залікову книжку, паспорт, посвідчення 

про відрядження та оригінал анкети учасника (якщо він не висланий раніше). 

 Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь в олімпіаді. 

 Просимо надіслати анкети учасників ІІ-го етапу олімпіади на адресу оргкомітету поштою або електронною 

поштою до 27.02.2018 р. (додаток № 1, № 2). 

 День заїзду учасників : 

1. Олімпіада за спеціальністю «Транспортні системи» – 18.04.2018. 

 Реєстрація здійснюватиметься 19.04.2018 р. з 800 до 900 у Червоному холі академії (вхід з вул. Маршала 

Бажанова, 17). Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно. 

 Розв’язання завдань починається : 

1. Олімпіада за спеціальністю «Транспортні системи» – 19.04.2018 р. Початок о 1000. 

 Просимо до 13.02.2018 р. надіслати Ваші пропозиції щодо конкурсних завдань і кандидатури до складу журі 

олімпіади та апеляційної комісії.  

  

 Адреса університету: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Проїзд: від авто та залізничного вокзалів – до станції метро «Архітектора Бекетова». 

 Телефони оргкомітету: (057) 707-32-61  

   050-199-36-83 Давідіч Юрій Олександрович, д.т.н., професор  

 Web site: http://k-tsl.com/        

E-mail оргкомітету:  kafedra_tsl@ukr.net. 

 

 

  Голова оргкомітету, 

  проректор з наукової роботи, 

  професор       М.К. Сухонос  


