Про проведення II етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади
з
економіки
природокористування

Ректору
вищого навчального закладу

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2013 р. за № 46 «Про проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 н. р.» Сумський державний університет є базовим вищим
навчальним закладом, де буде проведено П-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка
природокористування» серед студентів університетів, економічних та технічних навчальних закладів.
Олімпіада відбудеться 18–20 квітня 2013 р.
Студентам будуть запропоновані завдання з таких розділів навчальної програми:
• предмет та головні завдання економіки природокористування, основні етапи її розвитку;
• основні екологічні проблеми в Україні і в світі, державна екологічна політика;
•
причини деградації довкілля і їх наслідки;
•
економічна оцінка наслідків забруднення довкілля, економічний збиток від забруднення та методи його
розрахунку;
•
природні ресурси, їх соціально-економічне значення, сучасний стан та використання;
•
підходи до економічної оцінки природних ресурсів;
•
сучасні еколого-економічні концепції та стратегії світового розвитку;
•
основи екологічного нормування якості довкілля;
•
плата за природокористування та забруднення довкілля;
•
організація та управління охороною довкілля;
•
ефективність природоохоронних заходів та методи її оцінки.
Запрошуємо студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у II етапі олімпіади. Для участі в
олімпіаді від кожного вищого навчального закладу запрошуються переможці І етапу олімпіади (не більше трьох
студентів від навчального закладу).
Просимо до 29 березня 2013 р. надіслати на адресу Сумського державного університету заявку на участь в
олімпіаді, в якій необхідно повідомити про потребу в бронюванні місць в готелі, та анкети учасників олімпіади
(див. додаток 2 до Положення про Всеукраїнську олімпіаду). Ознайомитись з Положенням та завантажити анкету
учасника можна на сайті олімпіади (див. далі).
Також просимо завчасно повідомити оргкомітет олімпіади про дату та час прибуття учасників олімпіади за
телефоном (0542) 33-22-23 кафедра економіки, (099) 737-27-69 (Кулик Людмила) або електронною поштою:
lyuda_kulik@mail.ru.
18 квітня 2013 р. – день заїзду, реєстрації та розташування учасників. Реєстрація учасників II етапу
олімпіади буде проводитися з 800 до 1900 у вестибулі корпусу М університету (4-поверхова споруда) за адресою:
вул. Римського-Корсакова, 2;
19 квітня 2013 р. – відкриття та проведення ІІ туру олімпіади, підведення підсумків.
20 квітня 2013 р. – від’їзд учасників.
Усім учасникам олімпіади при собі треба мати студентський квиток, паспорт, посвідчення про відрядження.
Оплата проживання в гуртожитку або готелі, харчування та проїзд - за рахунок учасників олімпіади, квитки на
зворотний проїзд просимо придбати завчасно.
Також повідомляємо, що в Сумському державному університеті – 17–18 квітня 2013 р. проводиться
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологічний менеджмент в загальній
системі управління".

Більш детальну інформацію можна отримати сайті факультету економіки та менеджменту Сумського державного
університету за адресою http://fem.sumdu.edu.ua, меню "Конференції та конкурси", пункт "Всеукраїнська студентська
олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування»" (http://fem.sumdu.edu.ua/uk/conference/env-economics.html).
Адреса оргкомітету:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,
к. Г- 414, відділ докторантури,
аспірантури та до аспірантської підготовки (Рибіна Олена Іванівна);
тел.: (0542) 68-77-59.

Телефони для довідок:

(0542) 33-22-23 – кафедра економіки;
• (050) 146-80-56 – Чигрин Олена Юріївна;
• (050) 288-62-18 – Шкарупа Олена Василівна;
(0542) 33-01-72 – кафедра управління;
• (050) 648-74-35 – Павленко Олена Олексіївна.

Відповідальний секретар:

доцент кафедри економіки, к.е.н. Чигрин О.Ю.;
тел.: (050) 146-80-56;
e-mаіl: e_chigrin@mail.ru.

Проїзд до Сумського державного університету:
від залізничного вокзалу:
а) маршрутним таксі № 61 до зупинки "М’ясокомбінат";
б) маршрутним таксі № 55 до зупинки "Фарфоровий завод";
від автовокзалу:

Голова оргкомітету

Рибіна О.В.І.
(0542) 68-77-59

а) маршрутними таксі № 56, 61 до зупинки "М’ясокомбінат".

В.Д. Карпуша

