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Про підготовку та проведення Олімпіади з англійської мови в Національному технічному університеті України “КПІ”


Відповідно до Положення про Олімпіаду з англійської, німецької та французької мов
Н А К А З У Ю :
Провести Олімпіаду з англійської, німецької та французької мов 14.05.2005р.
Затвердити Організаційний комітет у складі:
-	Голова Оргкомітету – Височинський Юрій Іванович – декан факультету лінгвістики;
-	Співголова Оргкомітету – Ясінський Василь Васильович – декан факультету довузівської підготовки.
Члени Оргкомітету:
-	Мельник Валерій Сергійович – керівник центру тестування та моніторингу знань;
-	Заремба Володимир Ілліч – заст. декана факультету лінгвістики;
-	Волощук Ірина  – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ КПІ, відповідальна за роботу секції кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови в інституті довузівської підготовки;
-	Лисенко Гелена Людвігівна – доц. завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ “КПІ”.
-	Полюк Ірина Станіславівна – ст. викладач, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ “КПІ”.
	Олімпіаду провести у відповідності з “Положенням про випускні (атестаційні) випробування у системі довузівської підготовки НТУУ “КПІ”.

Оргкомітету олімпіади:
4.1. Сповістити слухачів підготовчого відділення факультету про проведення олімпіади;
4.2. Забезпечити (разом з ІДП) аудиторіями, анкетування та реєстрацію учасників, та забезпечити папером.
5.  Центру тестування та моніторингу знань взяти під контроль підготовку завдань олімпіади та перевірку робіт згідно з п.3 цього наказу.
	Затвердити комісію по розробці завдань у складі:

1)	Бесклетна О.О. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
2)	Присяжнюк Н.М. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови.
3)	Лисенко Гелена Людвігівна – доц. завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ “КПІ”.
4)	Полюк Ірина Станіславівна – ст. викладач, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ “КПІ”.
	Затвердити предметні комісії для перевірки робіт у такому складі:

1)	Чепурна З.В. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови;
2)	Головіна Л.А. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
3)	Козьміна Н.А. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови.
4)	Шумченко Т.І. – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови.
	Організаційні витрати покласти на факультет лінгвістики та ІДП.

Олімпіаду провести в 7 корпусі НТУУ “КПІ”. Диспетчерській службі виділити аудиторії для проведення Олімпіади.
Затвердити жюрі олімпіади у складі:
-	Голова жюрі – Коломієць Світлана Семенівна – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ “КПІ”;
–  Співголова жюрі – Лисенко Гелена Людвігівна – доц. завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ “КПІ”.
-	Співголова жюрі – Полюк Ірина Станіславівна – ст. викладач, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ “КПІ”.
-	Співголова жюрі – Бесклетна  Ольга Олександрівна – ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Члени:
-	Мельник Валерій Сергійович;
-	Височинський Юрій Іванович;
-	Ясінський Василь Васильович.
	Жюрі Олімпіади провести нагородження переможців олімпіади не пізніше ніж за два тижні після закінчення олімпіади.

Контроль за виконання наказу покласти на деканів ФЛ Ю.І.Височинського та директора ІДП В.В.Ясінського.

Ректор НТУУ “КПІ”									М.З.Згуровський



П О Г О Д Ж Е Н О :

1.	Перший проректор НТУУ “КПІ”				Ю.І.Якименко

2.	Заступник першого проректора,
начальник навчального відділу					В.І.Тимофеєв

3.	Декан ФЛ								Ю.І.Височинський

4.	Декан ФДП							В.В.Ясінський

5.	Відповідальний секретар
приймальної комісії НТУУ “КПІ”				В.М.Можаровський

