МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХЕМА ЛІНІЙ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
імені О.М. БЕКЕТОВА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІЗИКА»
ІІ етап
5-7 квітня 2017 р.

м. Харків

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р.
№ 1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2016/2017 навчальному році» Харківський національний університет міського
господарства імені О.М.Бекетова призначений базовим вищим навчальним
закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальної дисципліни «Фізика» 2016/2017 навчального року серед
студентів технічних, аграрних, медичних та економічних вищих
навчальних закладів, що відбудеться з 5 по 7 квітня 2017 року.

800 - 1000
1000
1030 - 1330
45
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Умови проведення олімпіади:
1. Олімпіада проводиться у два тури, що різняться складністю задач,
які розв'язуються у письмовій формі. У кожному турі студентам пропонуються
10-12 задач. Кожній задачі надається певна кількість балів. Студенти, які
набрали найбільшу кількість балів у першому турі (не більше 15% учасників),
беруть участь у другому. Переможці ІІ етапу визначаються за підсумками 2-го
туру.
2. Довідковими відомостями будь-якого виду (друковані видання або
рукописи) користуватися забороняється. Необхідні для розв’язання задач дані
будуть надаватися членами журі. Студентам треба мати при собі ручку,
олівець, лінійку та калькулятор.
3. До участі в олімпіаді допускається не більше двох студентів
1-2 курсів від кожного вищого навчального закладу.
4. Кожен студент повинен мати при собі студентський квиток,
паспорт.
Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь в
олімпіаді.
Анкету учасники олімпіади подають до 15 березня 2017 року.
День заїзду учасників – 5 квітня 2017 року.
Орієнтовна вартість проживання 80 грн. на добу.

1100 - 1400
1600

6 квітня 2017 р.
Реєстрація учасників (Червоний хол, вхід в
університет через центральний вхід з
вул. Маршала Бажанова, 17)
Урочисте відкриття олімпіади (501 ауд.)
1-й тур олімпіади (501 ауд.)
7 квітня 2017 р.
Оголошення результатів 1-го туру,
апеляція (501 ауд.)
2-й тур олімпіади (501 ауд.)
Підсумок та нагородження переможців
олімпіади (501 ауд.)

Анкети надсилати на поштову адресу університету:
61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.
Проїзд: від залізничного вокзалу – від станції метро «Південний
вокзал» до станції метро «Спортивна» далі перехід на станцію метро
«Метробудівників» їхати до станції метро «Архітектора Бекетова».

Телефони оргкомітету: (057) 707-32-70
(057) 707-31-21
(057) 707-32-28
(057) 707-31-58

Кафедра фізики
Герасименко О.А.
Мамаєва О.В.
(оргкомітет)

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
5 квітня 2017 р.
День заїзду, реєстрація та поселення учасників олімпіади.
00

00

Реєстрація здійснюватиметься з 8 до 18 годин у Червоному холі
університету (вхід з вул. Маршала Бажанова, 17). Прохання квитки на
зворотній проїзд придбати завчасно.

Голова оргкомітету,
проректор з наукової роботи

М.К. Сухонос

