
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ  

 

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської 

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

навчальний заклад «Київський національний університет технологій та дизайну» визначений 

базовим закладом для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

182 Технології легкої промисловості «Конструювання та технології швейних виробів», що 

включена до Переліку навчальних дисциплін та спеціальностей, базових закладів вищої освіти ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р.  

         Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості «Конструювання та технології швейних виробів» відбудеться на базі 

Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: Україна, 01011, 

м. Київ, КНУТД, вул. Немировича-Данченка, 2,  корпус  1,  кафедра технології та конструювання 

швейних виробів.  

          Для участі у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади запрошуються студенти-

переможці І-го етапу Олімпіади зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 

«Конструювання та технології швейних виробів» (2-3 студента-переможця першого етапу 

Олімпіади від кожного ЗВО).  
          Для реєстрації участі в Олімпіаді перейдіть за посиланням. 

Детальну інформацію про програму Олімпіади, проїзд та поселення іногородніх учасників буде 

надіслано після реєстрації на електронну пошту учасників. Реєстрація учасників проводиться в 

електронному вигляді до 20 березня 2020 року 

Термін проведення другого етапу – з 7 по 9 квітня 2020 року. 
Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 182 Технології 

легкої промисловості «Конструювання та технології швейних виробів»  включає питання із 

дисциплін: основи конструювання швейних виробів; основи технології швейних виробів, 

комп’ютерні технології у швейній галузі, композиція одягу. 

Розклад роботи Олімпіади: 

7 квітня 2020 р. (вівторок)  

8.30 - 13.00 – реєстрація та поселення у гуртожитках іногородніх  учасників Олімпіади 

(1 корпус, ауд. 1-0119); 

13.00 - 14.00 – урочисте відкриття Олімпіади (конференц-зал, 1 корпус, ауд. 1-0114).  

15.00 - 17.00 – виконання першої частини конкурсних завдань із застосуванням комп’ютерних 

технологій (ауд. 1-0104). 

8 квітня 2020 р. (середа)  

9.30 -16.00 – виконання другої частини конкурсних завдань (ауд.1-0261, 1-0270, 1-0272); 

16.00 - 17.00  – робота журі – перевірка конкурсних робіт ;  

з 17.00 – робота апеляційної комісії. 

9 квітня 2020 р. (четвер)  

9.00 - 11.00 – підведення підсумків; нагородження переможців та закриття Олімпіади 

(конференц-зал, 1 корпус, ауд. 1-0114);  

12.00 - 17.00 – культурна програма.   

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток, паспорт, заповнену 

анкету, а також канцелярське і швацьке приладдя, необхідне для виконання завдань. 

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). 

Проживання іногородніх учасників у гуртожитку КНУТД забезпечується відповідно до 

поданої заявки.  

З повагою, голова оргкомітету, 

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


