
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

вул. Немировича-Данчеяка, 2, м. Київ, 01011, тел./факс: 280-05-12, тел. 256-84-23 
E-mail: knutd@knutd.edu.ua Web: http://www.knutd.edu.ua Код ЄДРПОУ 02070890

Л'(" / ft 3/Л 6/1 На № .від

Керівникам обjіасних 
(районних) управлінь освіти

Просимо Вас довести до відома директорів шкіл, гімназій, ліцеїв Вашої 
області (Вашого району) інформацію про проведення III Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання (виготовлення швейних виробів), яку 
проводить Київський національний університет технологій та дизайну.

Олімпіада проходитиме у II етапи:
I етап — дистанційний (з 5.11.2018 р. по 1.12.2018 р.)
II с т а п -  на базі Київського національного університету технологій га 
дизайну ( 14.12.2018 р.)

Переможців І етапу буде запрошено до Київського національного 
університету технологій та дизайну, де вони матимуть змогу пройти II етан 
Олімпіади та ознайомитися із перевагами навчання у нашому КІ І У1Д 
і правилами прийому.

Переможцям II етапу Всеукраїнської олімпіади, що проводить Київський 
національний університет технологій та дизайну, будуть нараховані 
додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 
одного предмета при розрахунку конкурсного балу з таких спеціальностей: 
015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 015 
Професійна освіта (Дизайн) та 182 Технології легкої промисловості 
(Конструювання та технології швейних виробів), 182 Технології легкої 
промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів), 182 
Технології легкої промисловості (Індустрія моди), 182 І ех пології легкої 
промисловості (Технології та дизайн трикотажу), 182 Іехнології легкої 
промисловості (Експертиза текстильних матеріалів та виробів).
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Для участі в І етапі необхідно викопати завдання з трудового навчання 
(виготовлення швейних виробів), що міститься у прикріпленому файлі і 
надіслати на електронну адресу:
Prodanchuk05@gmail.com або derkach.tm@knutd.edu.ua 
до 1.12.2018 р. включно.

Завдання першого етапу Олімпіади розміщено на сайті КНУТД у меню 
«Вступнику» розділі «Олімпіада з трудового навчання - 2018».

1 Іроректор
Київського національного 
університету технологій та 
дизайну

Контактні телефони відповідальний/за проведення III Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання:

280-75-52; 097-344-87-30 — Зубкова Людмила Іванівна (декан факультету 
індустрії моди)

256-21-70; 097-269-14-64 -  Деркач Тетяна Михайлівна (завідувач кафедри 
професійної освіти в сфері технологій та дизайну)

256-21-86; 067-985-43-87 -  ГІроданчук Ірина Вікторівна (доцент кафедри 
технологій та конструювання швейних виробів).
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