МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
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-------------------------

Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2019-2020 навчальному році
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019р.
№ 1580

«Про

проведення

2019/2020 навчальному

році»

Всеукраїнської
та

з

метою

студентської
підвищення

олімпіади

якості

у

підготовки

кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської,мол оді, стимулювання
' їх творчої праці
НАКАЗУЮ:
1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:
1.1. Провести у січні-лютому 2020 p. 1 етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з усіх навчальних дисциплін та спеціальностей (далі - Олімпіада).
П олож ення

про

(далі - П олож ення),

проведення

перелік

В сеукр аїнськ ої студен тськ ої олім піади

базових

вищ их

закладів

освіти

та

строки

проведення II етапу олім піад з навчальних ди сци пл ін і спеціальностей
знаходяться

в науково-дослідній

частині (к.4092, тел. 4-53) та

на сайті

університету.

1.2. Подати до 17 лютого 2020 р. інформацію про участь студентів у І етапі
Олімпіади (додаток 1) та анкети переможців, що рекомендуються для участі в

II етапі Олімпіади в 2-х примірниках (додаток 2 до Положення) до Науководослідної частини(к. 4092, тел. 4-53).
2. Науково-дослідній частині:
2.1. До 01 березня 2020 р. надіслати до відповідних базових вищих
навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади.
2.2. Відрядити науково-педагогічних працівників, які є членами журі, та
студентів-переможців

І

етапу

Олімпіади

до

відповідних

базових

вищих

навчальних закладів для участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
3. Завідувачу кафедри опір матеріалів к.т.н.,доц. Кошевому О.П.:
3.1. Забезпечити організацію II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
2019-2020

навчального

року

з

навчальної дисципліни

«Опір

матеріалів»

відповідно до розробленого порядку проведення цього етапу та Положення.
3.2. Підготувати наказ по проведенню II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади 2019-2020 навчального року з навчальної дисципліни «Опір матеріалів»
з затвердженням складу оргкомітету та орієнтованого переліку заходів по
проведенню олімпіади.
3.3. Надіслати до 28 лютого 2020р. у вищі навчальні заклади листизапрошення з умовами та терміном проведення олімпіади.
3.4.

Компенсувати

робочий

час,

витрачений

на

науково-методичне

забезпечення та підготовку завдань для II етапу Олімпіади науково-педагогічним
працівникам, відповідно до законодавства України.
3.5. Подати у 10-тиденний строк після завершення олімпіади звіт про
підсумки проведення II етапу Олімпіадидо Інституту модернізації змісту освіти',
Науково-дослідної частини

(к.4092,

тел.

4-53)

та

на

електронну

адресу

olim pstud@ ukr.net3a встановленою формою.

4. Оплату відряджень учасників II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади здійснити з джерел не заборонених законодавством України
5. Проректору з адміністративно-господарської роботи Хоменку О.М.
підготувати місця у гуртожитку університету для розміщення студентів-учасників
II етапу Олімпіади згідно з заявою завідувача кафедри опір матеріалів.

6.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково

роботи Плоского В.О.

П.М. Куліков

Ректор
Проект наказу вносить:
Начальник НДЧ
Погоджено:

Р І КАНЦЕЛЯРІЯ' *

Yi.B. Федорова

І / В.О. Плоский

Проректор з наукової роботи
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Перший проректор

Д.О. Чернишев

Проректор з адміністративно господарської роботи

О.М. Хоменко

Головний бухгалтер

Г.С. Петренко

Начальник ПФВ

JI.M. Довгуля

Начальник юридичного відділу

І.О. Семенцова

