МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОГРАМА
II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади
з напряму «Харчові технології та інженерія»
та спеціальності
«Технології питної води та водопідготовки харчових
виробництв»

17 - 19 травня 2017 року
м. Одеса

ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ

Голова оргкомітету:

Трішин Ф.А., проректор з НП та НР

Заступник голови:

Саркісян Г.О., декан ф-ту ТВтаТБ

Члени оргкомітету:
Кананихіна О.М., проректор з НП та ВР
Мосієнко Г.А., проректор з ЕР і АГР
Солоницька І.В., доцент, директор ТІХП
Мураховський В.Г., директор навчально-методичного центру забезпечення якості
вищої освіти
Радіонова О.В., начальник навчального відділу
Коваленко О.О. д.т.н., старший. науковий. співробітник, зав. кафедри ТПВ
Хобін В.А., директор навчально-наукового центру інформаційних технологій,
зав. кафедри АТПіРБТ
Стрікаленко Т.В. д.мед.н., проф. кафедри ТПВ.
Секретар оргкомітету:
Ємонакова О.О. к.т.н., доцент кафедри ТПВ.

Загальні відомості
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1495 від 09.12.2016 року
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному
році» на базі Одеської національної академії харчових технологій з 17 по 19 травня
2017 року проводиться II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму
«Харчові технології та інженерія» та спеціальності «Технології питної води та
водопідготовки харчових виробництв»
Умови проведення олімпіади:
1. Олімпіада проводиться у два тури, що різняться видами

задач, які

розв'язуються у письмовій формі. В І турі студентам пропонуються тестові завдання і
задачі різної складності. Кожному завданню надається певна кількість балів. Тести
оцінюються в 1 бал, задачі – в 10 балів. В ІІ турі студент вирішує творче завдання
(розробка і обґрунтування принципової технологічної схеми водопідготовки) – 60
балів

та кросворд – 40 балів. Переможці визначаються згідно положення про

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади № 1410 від 13.12.2012.
2. Довідковими відомостями будь-якого виду (друковані видання або рукописи),
також телефонами користуватися забороняється. Необхідні для розв’язання задач дані
будуть надаватися членами журі. Студентам треба мати при собі ручку та
калькулятор. За недотримання правил, учасник олімпіади буде відсторонений від
подальшої участі у олімпіаді.
3. Кожен студент повинен мати при собі студентський квиток, паспорт.
4. Оригінали анкет учасники олімпіади подають до 15 березня 2017 року.

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь в олімпіаді.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

17 травня 2017 р.
800 - 1400 Зустріч, реєстрація та поселення учасників ІІ етапу Олімпіади
(Головний хол ОНАХТ, вул. Канатна 112)
1400 – 1600 Пішохідна екскурсія історичним центром м. Одеси
Координатори:
Реєстрація та поселення в готель:
Кормош Катерина Юріївна, моб. тел. 093-95-34-7-34
Сніданки та обіди:
Маркіна Антоніна Іванівна, моб. тел. 068-19-25-313
Екскурсія:
Ляпіна Олена Василівна, моб тел. 093-93-26-903
Новосельцева Вікторія Вікторівна моб. тел. 098-924-72-91

18 травня 2017 р.
1000 Урочисте відкриття ІІ етапу Олімпіади (ауд. А-234)
1030 - 1330 Проведення І-го туру Олімпіади – рішення теоретичних конкурсних
завдань (ауд. А-234 - бакалаври; ауд. Дх-223, Дх-225 - магістри)
1345 – 1430 Обід
1500 – 1730 Проведення ІІ-го туру Олімпіади - рішення творчих конкурсних
завдань (ауд. Дх-215, Дх-2170 - бакалаври; ауд. Дх-223, Дх-225- магістри)

Координатори:
Робота олімпіади
Ауд. Дх-215, Дх-217 – Ємонакова Оксана Олександрівна,
моб. тел. 093-54-58-9-54
Дх-223 – Ляпіна Олена Василівна, моб тел. 093-93-26-903
Дх-225 – Берегова Ольга Михайлівна, моб. тел. 093-70-34-925

19 травня 2017 р.
930-1200 Екскурсія науко-дослідними та навчальними лабораторіями ОНАХТ
1200 – 1300 Підведення підсумків, нагородження учасників, урочисте закриття ІІ
етапу Всеукраїнської олімпіади (ауд. А-234)

Координатори:
Екскурсія:
Ляпіна Олена Василівна, моб тел. 093-93-26-903
Новосельцева Вікторія Вікторівна моб. тел. 098-924-72-91

У разі виникнення організаційних питань, телефонувати:
Ємонакова Оксана Олександрівна 093-54-58-9-54

Схема проїзду «ЖД вокзал (А) – ОНАХТ (Б)»

Маршрутки: №175, 210 від ЖД Вокзалу до зупинки «1 ст. В. Фонтану»
Тролейбус: № 10 від ЖД Вокзалу до зупинки «1 ст. В. Фонтану»
Трамвай: № 17, 18 від зупинки «Куликове поле» до зупинки «1 ст. В. Фонтану»
Від ЖД Вокзалу пішки 15 хв. згідно з маршрутом по карті

Схема проїзду «Готель (А) – ОНАХТ (Б)»

Трамвай: № 17, 18 від зупинки «6 ст.В. Фонтану» до зупинки «1 ст. В.Фонтану».
Маршрутки: № 185, 146, 137, 242 від зупинки «вул. Тініста/Черняховського» до
зупинки «Політтех/MCDonald’s».

