МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАФТИ і ГАЗУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ» 23-26 квітня 2018 року
Шановні колеги!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017р.
№ 1572 та з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих
фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її
творчого зростання
Івано-франківський національний технічний університет
нафти і газу визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення II
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Видобування нафти і газу» за тематичними напрямами і дисциплінами:
 технологія видобування газу;
 технологія видобування нафти;
 технологія розробки нафтових
родовищ;

 технологія
розробки
газових
і
газоконденсатних родовищ;
 збір і підготовка нафтогазопромислової
продуції

Для участі в Олімпіаді від одного вищого навчального закладу
запрошуються 3 переможці першого туру. Учасникам будуть надані завдання з
дисциплін напрямку «Видобування нафти і газу».
Заявки на участь в Олімпіаді (додаток 2 ) просимо надсилати до 5 березня
2018 р. на:
- електронну адресу (е-mail: rengr@nung.edu.ua )
- поштову адресу Оргкомітету: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15, Івано-франківський національний технічний університет
нафти і газу, кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ,
оргкомітет олімпіади з дисциплін напрямку «Видобування нафти і газу». При
поданні
заявки
прохання
додатково
вказати
ПІП,
посаду
супроводжуючої особи (за умови приїзду).
Анкети, надіслані пізніше 5 березня 2016 року Оргкомітетом розглядатись
не будуть. Заявку та анкету на паперових носіях учасники Олімпіади надають
особисто під час реєстрації.

Програмою Олімпіади передбачено:
23 квітня 2018 р. - день заїзду, реєстрація та поселення учасників Олімпіади
8:30-17:00 – реєстрація: Головний корпус, кабінет 0516 (кафедра «Розробки та
експлуатації нафтових і газових родовищ»); поселення учасників Олімпіади у
готель або гуртожитки ІФНТУНГ, ознайомлення з університетом
24 квітня 2018 р.
9:00-9:30 – відкриття Олімпіади (ауд. 0514)
9:45-12:00 – виконання завдань Олімпіади (ауд. 01);
12:30-13:00 – оприлюднення результатів;
13:00-14:00 – обідня перерва (харчування за кошти учасників Олімпіади)
14:30-15:30 – робота апеляційної комісії;
16:00 підведення підсумків і нагородження переможців (ауд. 0514).
ознайомлення з університетом
25 квітня 2018 р. - проведення екскурсії учасників олімпіади у м. Яремче та
с. Поляницю 26 квітня 2018 р. з 900 до 1800 год.
26 квітня 2018 р. – день від’їзду.
Реєстрація учасників 23 квітня 2018 р. буде проходити у головному корпусі
на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (к.0516) Іванофранківського національного технічного університету нафти і газу, який
знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 (головний
корпус).
Проїзд до ІФНТУНГ із залізничного вокзалу і центрального автовокзалу
тролейбусом №1, №6, №8 до зупинки «Княгинин», далі автобусом №27 до
зупинки «Університет нафти і газу» до зупинки «Університет нафти і газу».
Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентські квитки, паспорти,
посвідчення про відрядження. Витрати на проїзд, харчування та проживання - за
рахунок учасників. Готелі бронюються учасниками самостійно (детальніша
інформація про готелі та умови поселення в них на сайтах http://hotels24.ua,
http://www.doroha.ua та ін.).
Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за рахунок вищих
навчальних закладів, в яких навчаються учасники Олімпіади. Квитки на зворотній
проїзд необхідно придбати заздалегідь самостійно.
Адреса оргкомітету:
76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, к. 0516
*
Голова оргкомітету - проректор з науково-педагогічної роботи, проф.
Мандрик Олег Миколайович, д.т.н, проф.
тел: (0342) 72-7-53
Відповідальний секретар оргкомітету – Якимечко Ярослав Яремович, доцент
кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, к.т.н., доц.
тел: (097)-462-0-182
е-mail: rengr@nung.edu.ua
З повагою,
оргкомітет Олімпіади

Додаток 2
до Положення про проведення
Всеукраїнської студентської
олімпіади
(пункт 1 розділу IV)
Заявка
учасника Олімпіади
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) учасника Олімпіади_______________________________
_________________________________________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування, назва, місцезнаходження) ______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Факультет ____________________________________________________________________
Курс __________________________________________________________________________
Контактні дані учасника Олімпіади: номер мобільного телефону, електронна адреса
_______________________________________________________________________________
Контактні дані супроводжуючої особи: номер мобільного телефону, електронна адреса
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Вищий навчальний заклад
__________________________________________________________________ рекомендує
(найменування вищого навчального закладу)

студента, члена команди
________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

для участі в Олімпіади з ___________________________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни,

_________________________________________________________________________________________________________________________
спеціальності (спеціалізації)

Керівник
вищого навчального закладу __________________

________________________

(підпис)

Підпис учасника олімпіади _______________________________
Дата заповнення ________________________________________

(прізвище, ініціали)

