
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА 
вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300; тел.: (03849) 3-05-13, факс: (03849) 3-07-83, E-mail: post@kpnu.edu.ua 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності Дошкільна освіта 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р. 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному 

році» 6-7 травня 2020 року в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності Дошкільна освіта серед студентів закладів вищої освіти. 
 

До участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади запрошуються два студенти-

переможці І етапу олімпіади зі спеціальності Дошкільна освіта (один студент ступеня 

вищої освіти «бакалавр» та один студент ступеня вищої освіти «магістр», або два студенти 

ступеня вищої освіти «бакалавр»). 

Анкети учасників, оформлені згідно з додатком, надіслати до 1 березня 2020 року 

на електронну адресу: olimp.doshkil@kpnu.edu.ua та на адресу:  

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка,  

вул. Симона Петлюри, 1/б,  

м. Кам’янець-Подільський,  

Хмельницька обл., 32300. 

Участь в олімпіаді просимо підтвердити до 1 квітня 2020 року за телефоном 

(067) 15-19-630 (Іванна Леонідівна). Також просимо повідомити телефоном інформацію 

про осіб, які будуть супроводжувати студентів-учасників олімпіади (прізвище, ім’я, по 

батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, контактний телефон). 

Учасники олімпіади повинні мати при собі паспорт, студентський квиток, витяг 

з наказу про відрядження. Проїзд, проживання і харчування студентів-учасників 

здійснюється за власний рахунок. Питання придбання квитків на проїзд та бронювання 

місць у готелях міста Кам’янця-Подільського вирішують учасники олімпіади.  

Програма ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності Дошкільна освіта, 

інформація про умови проведення та критерії оцінювання будуть розміщені на сайті 

університету за посиланням: kdpo.kpnu.edu.ua/olimpiada/ 

Адреса оргкомітету 
Кафедра теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, вул. Симона Петлюри, 1/б, м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька обл., 32300. 

Довідки за телефонами: 

‒ (096) 44-11-052 – Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти; 

‒  (067) 38-03-053 – Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти; 

‒  (067) 380-55-09 – Демчик Катерина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти 

Прохання підтвердити отримання інформаційного листа  

за електронною адресою olimp.doshkil@kpnu.edu.ua 

ДЯКУЄМО! 

mailto:post@kpnu.edu.ua
http://kdpo.kpnu.edu.ua/olimpiada/


АНКЕТА 

учасника другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності Дошкільна освіта 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата народження ___________________________________________________ 

Заклад вищої освіти (повна назва та адреса) ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Факультет/інститут, курс ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету _____________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти) 

студент(ка) ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який(яка) у І етапі олімпіади _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(назва олімпіади зі спеціальності) 

посів (ла) ________ місце, рекомендується до участі у другому етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь викладачів, які викладали 

навчальні дисципліни і підготували Вас до участі в олімпіаді: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Голова оргкомітету 

закладу вищої освіти            ______________         _______________________ 
(підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

МП   
 

 

Підпис учасника олімпіади ___________________________________________ 

Контактний телефон учасника олімпіади________________________________ 

Адреса електронної пошти учасника олімпіади__________________________ 

Потреба у гуртожитку: так / ні (залишити потрібне). 

 

Дата заповнення __________________ 

 

За тиждень до початку олімпіади учасникам на електронну пошту 

буде розіслано інструкції щодо реєстрації та проходження пробного 

тестування. 


