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/J-2a-$yn 22-//: /,/ na J\b

llpo tIpoBeAeHH.s lI erany
B ceyrpaiucrroi cryAeHrcbKoi onivrn ialu
<XiNr i.ru i rexnorroril H e op raui'rHux p eqo BI4H))

[laHosui rcoleru!

3riruro HaKa3y MinicrepcrBa ocsiru ra HayKI4 VxpaiHz Ng 1572 sia
06.12.2017p. ABH3 ,,Vxpaincsrnfi Aep)KaBrruir xivixo-rexHorlori.ruufi yninepcurer"
ilpra3Harr e:rtuit 6a:osraNd BHTTII4M HaBrraJIbHI{M 3aKJIaAoM 3 npoBeAeHHfl II erduy

Bceyrpaiucxoi cryAeHrcmoi oliruuiaAu <Xiuiqui rexHoJlorii Heopratri'IHllx

perroBnH)) y 201712018 nae.rarrbHoMy poqi (aatti OnivrniaN4).

3auporuyeMo cry4eHrin-nepeMo)Kllin I erany nysiBcbKktx rypin oliuniaA ncix

BH3 Vr<paiun IV pinnr aKpeAzraqii, orpilt KJIacI4rIHI4x ra reAarori'rHlax

yninepcurerin, B3flrl4 yr{acrb y II erani Onivrui arykr.

TepmiH rrpoBeAeHHfl o"rrivrniailv 24 rcn,ftHn - 27 rcn,irws2018 p.

illsyuacri e oriNduiaai Heo6xilHo HaAiclarn Ao I 6epesHx2018 p.3anBKy Ha

yrracrb ra aHKeru yqacHuxis Ha e-mail: olimplTtnv@ukr.net (ne 6inrure 3 oci6 eia

HaBqarbHofo 3aKnaAy), go4arox I,2

$uxeru yqacHr4rin, :anipeui xepinHl4urBoM ni4noni4uoro BH3, raKo)K

npocuvro ua4iclaru Ao I 6epesur 2018 p. JII4croM Ha aApecy oprKoMirery

oriunialu.
Alpeba oprrcoruirerv o"uiprnialu :

Biaai"rr HAPC,
ABH3 <<Yrcpain cucu fi gepxa nH H fi xi rvr i ro-TexHo"n o riq H n fi yH i nepc I{TeD>,

np, IarapiHa, 8
*r. flHinpo, 49005

Oprxovrirer 3arrpomye Br4KnaAa.ris Bauoro HaBrraJlbHofo 3aKnaAy B3flTI4

yrlacrb y cKnaAasni 3aBAaHr Onivrniaru:-
3asAagHf, 3 pineHHflMvr npocuMo HaAcwrarv ri"rrrrcu Ha eJIeKTpoHHy aApecy

foJroBH )Kypi Aou. xa$e4pH rexHoJrorii Heopfasiquprx peqoBI,IH Ta eroloril
Io.nonrcy flrvrurpy Aprcalifiosu.ry ua e-mail: olimplTtnv@ukr.net lo 15 reirHq

2018 p.



24 xsirnn
2018 p.

3 rzu' peecrpaqis ra fIoceJIeHHfl yrracHnrin y rypro)Kr{TKy;
KynbrypHa rlpofpaMa

25 r<sirns
2018 p.

10"- 15u' BHKoHaHHt 3aBAaHr Oninrnia!;u;
KynbTypHa rpofpaMa

26 xsirus
2018 p.

10u'- rz'u OroroureHHrr pe3ynbrarin ;

HafopoAlxeHH.fl [epeMoxqie
27 rceirus
2018 p.

KymrypHa nporpaMa;
eiA'igA yuacuzrin

PosKraA o"uivrniaAu:

V.racglrrcn olirr,rniaAu rroBHHHi uaru rrpu co6i cryAenrcrxufi rnuror. nacuopr,
laixporamrcylsrop. KsumaNdu Ha upois4 opfKoMirer ne sa6e3ileqye.

floceleHH.rr yLracnvrris orirrauiaAu B ryproxrlrKax yAXTy.
Haura aApeca: (fononuufi Kopryc) ABH3 yAXTy, rpocil..farapiua ,8, nr..{uiupo,
49005.
llpois4 siA ganisHraqHoro BoK3arry rpaMBaeM J\b 1 ao 3yrrI{HKI4 Byn. r{epHzureBcbKoro,

(,,TII Haropnvir" ).

forosa opmoui
peKrop O.A. llinonapon

BuroHaseul:
VcosHrlqeHxo JI.l
(0s62) 47-38-9s
067-750-23-17
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АНКЕТА 
учасника ІІ–го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

  « Хімічні технології  неорганічних речовин» 

20___/20___ н.р. 

(заповнити повністю все запропоноване) 
 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 
__________________________________                                                        
______________________ 
 

Дата народження _______________________________               

 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ______________________________________ 
              
 

Факультет, курс, напрям підготовки 
_______________________________________________________ 
 

Результати участі у І етапі Всеукраїнської олімпіади з технології неорганічних речовин  

______________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який підготував студента до участі в олімпіаді, а 

також науковий ступінь, посада та кафедра, де він працює _     

             

             

  
 

Рішенням оргкомітету  

_____________________________________________________________________________________________

_____ 

(назва вищого навчального закладу) 

студент (ка) 

_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який (а) у І-му етапі олімпіади з технології неорганічних речовин 

посів (ла) ____ місце та рекомендується до участі у ІІ-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 20__/20___ н.р. 
 

 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу       _____________________    ___                            _____ 

      (підпис)  (прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

Підпис учасника олімпіади ______________ 

 

Дата заповнення     __________________________  

 

Контактний телефон _________________________ 

 

Надіслати не пізніше 1 березня 2018 р. 
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	Голова оргкомітету


