
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ  

 

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2019/2020 навчальному році» № 1580 від 17 грудня 2019 року Київський 

національний університет технологій та дизайну визначений базовим закладом для 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади «Технології в механічній інженерії 

(CAD/CAE)» зі спеціальності Галузеве машинобудування у 2019/2020 навчальному році серед 

студентів закладів вищої освіти.  

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Технології в механічній інженерії 

(CAD/CAE)» зі спеціальності Галузеве машинобудування відбудеться на базі Київського 

національного університету технологій та дизайну за адресою: Україна, 01011, м. Київ, 

КНУТД, вул. Немировича-Данченка, 2,  корпус  1,  кафедра прикладної механіки та машин.  

Для участі в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади запрошуються 

студенти - переможці І-го етапу олімпіади «Технології в механічній інженерії (CAD/CAE)» зі 

спеціальності Галузеве машинобудування (3 студента – переможця першого етапу олімпіади 

від кожного ЗВО).   
Детальну інформацію про програму олімпіади, проїзд та поселення іногородніх 

учасників буде надіслано на електронну пошту учасників.  

Термін проведення другого етапу – з 08 по 10 квітня 2020 року. 
Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Технології в механічній 

інженерії (CAD/CAE)» зі спеціальності Галузеве машинобудування охоплюють дисципліни зі 

спеціальності Галузеве машинобудування: «CAD/CAE-технології в механічній інженерії», 

«Розрахунок та конструювання типових машин», «Комп’ютерні системи 3D моделювання». 

Розклад роботи олімпіади: 

1 день – 8 квітня, середа 

8.30 – 13.00 – Зустріч учасників олімпіади, їх поселення та реєстрація (м. Київ, КНУТД, вул. 

Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (м. Печерська) 

13.00 – 14.00 – Урочисте відкриття Олімпіади  

14.00-15.00 – Екскурсійна програма (музеї та експозиції КНУТД) 

15.00 – 16.00 – Консультація 

2 день – 9 квітня, четвер 

9.30 – 13.00  – Проведення ІІ етапу олімпіади, виконання конкурсних завдань  

14.00 – 16.00  – Перевірка конкурсних робіт членами журі;  

з 17.00 – Робота апеляційної комісії. 

3день – 10 квітня, п’ятниця 

9.00 – 11.00 – Підведення підсумків олімпіади. Церемонія нагородження та закриття 

Олімпіади;  

12.00 – 17.00 – Культурна програма; 

з 18.00 –  Від’їзд учасників олімпіади.   

Учасники Олімпіади повинні мати при собі  студентський квиток, паспорт, 

заповнену анкету.   

Витрати на відрядження, проживання та харчування учасників Олімпіади та 

викладачів, що їх супроводжують, здійснюються за рахунок закладів, в яких вони навчаються 

або працюють (згідно наказу МОНУ № 1580 від 17.12.2019)  

 

 

   З повагою, голова оргкомітету, 

       проректор  д.т.н., професор                                                                             С.С.Гаркавенко 


