МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Економічний факультет
03022,м.Київ-22,вул. Васильківська, 90а
телефон: (044) 259-71-82
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Економічна теорія»
Згідно з наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 23.12.2014р. № 1506 на базі
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 21 по
24 квітня 2015 р.відбудетьсяІІ етапВсеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Економічна теорія».
Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіадиз навчальної дисципліни«Економічна
теорія» проводиться у два тури:
1) теоретичний – у формі «тестування»;2)практичний – у формі «розв’язання розрахунковоаналітичного завдання та вирішення комплексноготворчого ситуаційного завдання».
Конкурсні завдання охоплюють програму дисципліни «Економічна теорія».
До участі у II етапі Олімпіади запрошуються переможці I-го етапу олімпіади, які
навчаються у ВНЗIII-IVрівнів акредитації.
Максимальна кількість учасників від кожного ВНЗ складає дві особи.
Анкети переможців першого етапуз обов’язковим підписом голови оргкомітету і
печаткою вузуу відсканованому вигляді(додаток 1) тазаявки на участь у ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади(додаток 2)просимо надіслати до 20 березня2015 року на електронну
olimp-2015@ukr.net та поштову адресу оргкомітету:
03022, м.Київ,вул. Васильківська, 90а,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Оргкомітет олімпіади з навчальної дисципліни «Економічна теорія»
Анкети, надіслані пізніше 20 березня 2015 року, Оргкомітетом розглядатись не будуть.
Після отримання заявки електронною поштою, на Вашу електронну адресу буде надіслане
запрошення для участі в Олімпіаді.
Регламент проведення ІІ етапуВсеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015н.р.
з навчальної дисципліни «Економічна теорія»:
21 квітня 2015 року – з 9.00 до 18.00 заїзд і реєстрація учасників (економічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (фойє першого поверху), адреса:
вул. Васильківська, 90а).
22–23 квітня 2015 р. – проведення теоретичного та практичного турів Олімпіади.
24квітня 2015 р.– закриття Олімпіади та від’їзд учасників.
Учасники обов’язково повинні мати при собі: паспорт, студентський квиток,
посвідчення про відрядження та калькулятор для виконання розрахункових робіт.
Проживання і харчування за рахунок учасників. Місця для проживання бронюються згідно
з поданими заявками.Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за рахунок вищих
навчальних закладів, в яких навчаються учасники Олімпіади. Квитки на зворотну дорогу
необхідно придбати заздалегідь самостійно.
Більш детально умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
викладені на сайті економічного факультету:www.econom.univ.kiev.ua
Довідки за телефоном: (044) 259-71-82; (044) 521-35-80; (063) 634 -77-47
Проїзд до зупинки «вул. Ломоносова» (від залізничного вокзалу – метрополітеном до
станції метро «Васильківська» і далі маршрутними таксі № 84, 458, 172, 515, 548 (одна зупинка).
Декан економічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
В.Д. Базилевич

Додаток 1
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Економічна теорія»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________
____________________________________________________________________
Дата народження ____________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування та
місцезнаходження)____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Факультет, курс ______________________________________________________
Рішенням оргкомітету
____________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
студент(ка) __________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
який(яка) у I етапі Олімпіади __________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни,
____________________________________________________________________
напряму, спеціальності)
посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади.
Голова оргкомітету
вищого навчального закладу ____________
____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника Олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

Додаток 2
Заявка на участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Економічна теорія»
21-24 квітня 2015 року, м. Київ
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Назва ВНЗ
Факультет, курс, спеціальність
Телефон (з зазначенням коду):
- домашній
- мобільний
e-mail (обов’язково)
Адреса
Інформація про приїзд:
Дата приїзду
Дата від’їзду
Потреба у місці для проживання (так, ні)
Участь в екскурсійних програмах (так, ні)
ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада
супроводжуючої особи, контактний телефон (за умови
приїзду)

