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Ректорам закладів  
вищої освіти 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  
з дисципліни «Управлінський облік» 

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2019/2020 навчальному році» № 1580 від 17.12.2019 р. Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» визначено базовим закладом вищої освіти 
для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Управлінський облік» серед закладів вищої освіти. 

Для участі у ІІ-му етапі Олімпіади, який відбудеться 13-15 травня 2020 року, запрошуються 
переможці І-го етапу, які вивчають дисципліну «Управлінський облік» в поточному або 
закінчили її вивчати в минулому році (до 5 студентів від закладу вищої освіти). Олімпіада 
проводиться в 2 тури:  перший тур – тестові завдання; другий тур – ситуаційні завдання. 

Реєстрація учасників Олімпіади буде проводитись 13 травня з 10.00 до 15.00 у вестибюлі 
корпусу № 1 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  за 
адресою: місто Харків, вулиця Кирпичова, 2 (станція метро «Пушкінська» або «Бекетова»). 
Студентам при собі необхідно мати: паспорт, студентський квиток, заявку та анкету, 
посвідчення про відрядження (за потреби), калькулятор. 

Заявки на участь у Олімпіаді студентів, а також викладачів, що будуть супроводжувати 
учасників (додаток 1), анкети учасників, оформлені за встановленим зразком (додаток 2), 
надсилати поштою до 01 березня 2020 року за адресою: кафедра економічного аналізу та 
обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вулиця 
Кирпичова, 2, місто Харків, 61002 (з поміткою «Олімпіада») та на електронну пошту. 

Після отримання заявки електронною поштою, на Вашу електронну адресу буде надіслане 
підтвердження про участь в Олімпіаді. Заявку та анкету на паперових носіях учасники 
Олімпіади надають особисто під час реєстрації. 

Анкети та заявки також просимо надсилати електронною поштою за адресою: 
olimpiadakpikharkov@i.ua (тема: Олімпіада). 

Довідки за телефонами: (057)707-62-74, (057)707-60-74, 093-160-01-10 (Viber) - професор 
кафедри економічного аналізу та обліку Давидюк Тетяна Вікторівна (daviduktw@ukr.net). 

 
Проректор       Руслан МИГУЩЕНКО 
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Додаток 1  
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  
з навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

13-15 травня 2020 р. 
 

Учасник Олімпіади: 

П.І.Б.   

Назва закладу вищої освіти (повна)  

Поштова адреса   

Номер моб. телефону   

Е-mail  

Потреба у поселенні  

Супроводжуюча особа (за умови приїзду): 

П.І.Б.   

Посада   

Вчене звання  

Науковий ступінь  

Номер моб. телефону  

Е-mail  

Потреба у поселенні  

  

 
Анкети та заявки також просимо надсилати електронною поштою за 

адресою: olimpiadakpikharkov@ i.ua (тема: Олімпіада). 

  



Додаток 2 
 

АНКЕТА 
учасника II етапу Олімпіади 

 
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  _________________________________ 
 
 


