
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./ факс: (044) 248-25-14 

 

 

Від  _21.01. 2019 р. №  22.1/10-206     

На № _________       від   _________ 

 
 

         

               Ректорам закладів вищої освіти 

 

Щодо  надання інформації                               

про участь студентів України 

у міжнародних заходах  

 

Шановні колеги! 

 

Просимо Вас надати до 12 березня 2019 року інформацію   про результати 

участі студентів закладів вищої освіти України у міжнародних конкурсах, 

олімпіадах, турнірах та конференціях, що проходили у 2018 році. Інформацію щодо 

участі студентів у міжнародних спортивних змаганях і музичних конкурсах не 

надавати. 

Інформацію про участь студентів України у міжнародних заходах  за  

формами  1, 2, що додаються,   надсилати  на  e-mail: mignar.stud@ukr.net                 

(із зазначенням «Інформація назва закладу вищої освіти») у форматі документ Word. 

 

 

 

 

З повагою, 

в.о. директора 
 

 

 

 

Ю. І. Завалевський 

 
 

 

 

Дорошенко Т.М. 

(044) 248-19-21 

mailto:studnauka.mon@ukr.net


Додаток 

до листа від 21.01. 2019 р. №  22.1/10-206 

 

Інформація про участь студентів України у міжнародних заходах   
 

 Міжнародна олімпіада, конкурс, турнір 

Форма 1 
№ 

п/п 

Назва заходу і 

країна 

проведення 

Назва закладу 

вищої освіти, 

студенти, якого 

брали участь у 

заході  

Кількість 

учасників        

від ЗВО 

Кількість 

переможців 

від ЗВО  

Назва нагород Примітка 

перше

місце 

друге

місце 

третє

місце 

гран-

прі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Міжнародна олімпіада, яка відбулася в Україні  

1          

2          

Міжнародна олімпіада, яка відбулася  за межами України 

1          

2          

Міжнародний конкурс наукових робіт, який відбувся  в Україні 

1          

2          

Міжнародний конкурс наукових робіт, який відбувся  за межами України 

1          

2          

Міжнародний професійний творчий конкурс, який відбувся  в Україні 

1          

2          

Міжнародний професійний творчий конкурс, який відбувся  за межами України 

1          

2          

Міжнародний турнір, який відбувся  в Україні 

1          

2          

Міжнародний турнір, який відбувся  за межами України 

1          

2          

 

Міжнародна конференція, яка відбулася за межами України  

Форма 2 
№ 

п/п 

Назва 

конференції і 

країна 

проведення 

Назва 

закладу 

вищої 

освіти, 

студенти 

якого брали 

участь у 

заході 

Кількість 

учасників від 

ЗВО 

Кількість 

переможців 

від ЗВО 

Назва нагород Примітка 

диплом за кращу 

наукову 

доповідь 

інші нагороди 

(стажування, 

гранти)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

 


