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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2018/2019 навчальному році» № 1313 від 28 листопада 2018 року Державний вищий
навчальний заклад «Університет банківської справи» визначений базовим закладом для
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова
безпека», що включена до Переліку навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р.
Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова
безпека» відбудеться на базі Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за
адресою: Україна, 18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164. Для участі запрошуються
переможці І-го етапу олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека».
Термін проведення олімпіади 3 – 5 квітня 2019 року.
Під час проведення олімпіади учасники виконуватимуть комп’ютерне тестування,
ситуаційне завдання (кейс), теоретичне питання творчого характеру, логіко-орієнтоване завдання
з концептуальних питань та організаційних основ фінансової безпеки, бюджетної, боргової,
валютної та інвестиційної безпеки, фінансової безпеки підприємства, фінансової безпеки
банківської системи та банківської діяльності, забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
небанківської сфери та фондового ринку.
Для участі у ІІ етапі необхідно до 17 лютого 2019 року надіслати анкету учасника
олімпіади (зразок анкети додається). Анкету просимо направляти на поштову адресу Черкаського
інституту з приміткою «Всеукраїнська олімпіада «Фінансова безпека» (дата відправлення
встановлюється за поштовим штемпелем), а також на електронну скриньку
Financialsecurity@cibs.ubs.edu.ua. Анкети, надіслані після встановленого терміну, не будуть
прийматися до розгляду. Після отримання анкети на електронну скриньку Олімпіади, Вам буде
надіслане підтвердження про участь.
День заїзду учасників – 3 квітня 2019 року.
Консультація відбудеться 3 квітня з 17.00 до 18.00 год.
Виконання конкурсних завдань розпочинається 4 квітня 2019 року з 10.00 до 17.00 год.
(з перервою на обід). До початку випробувань у холі Черкаського інституту з 9.00 до 9.45 год.
відбудеться реєстрація учасників. Учасникам при собі необхідно мати: паспорт, студентський
квиток, копію анкети.
Підведення підсумків і нагородження переможців олімпіади відбудеться 5 квітня 2019 року.
Витрати на відрядження, проживання та харчування учасників олімпіади та викладачів, що
їх супроводжують, здійснюються за рахунок закладів, в яких вони навчаються або працюють.
Проживання іногородніх учасників у гуртожитку Черкаського інституту відповідно до поданої
заявки. Добова вартість складає від 150-200 грн.
Довідки за телефоном:
(067) 783-51-91 - Запорожець Світлана Володимирівна
(050) 977–67-01 - Костогриз Вікторія Григорівна

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДІ!

АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансова безпека»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
Дата народження …………………………………………………………………………….
Заклад вищої освіти (повна назва та адреса) ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Факультет, курс ………………………………………………………………………………
Контактний телефон учасника ……………………………………………………...…………
Контактний e-mail учасника ………………………………………………………………... ..
Підпис учасника олімпіади ______________
Дата заповнення «__»____________2019 р.

Рішенням оргкомітету ………………………………………………………………………….
(Назва закладу вищої освіти)

здобувач ………………………………………………………………………………………….
(прізвище, ініціали)

який (яка) у I етапі олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» посів (ла) …………
місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Голова оргкомітету
закладу вищої освіти

____________________ Прізвище, ініціали
(Підпис)

М.П.

ЗАЯВКА НА ПОСЕЛЕННЯ *
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ………………………………………………….…
Дата приїзду ………………………………………………………………………………….
Дата від'їзду ………………………………………………………………………………….
Необхідність поселення «Так» чи «Ні»

* Бронювання місць для поселення супроводжуючих осіб здійснювати за окремою заявкою,
надісланою на адресу оргкомітету.

