
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» 

 у 2019-2020 навчальному році» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 

Миколаївський національний аграрний університет є базовим закладом вищої освіти для 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія». 

Олімпіада відбудеться з 27 по 29 квітня 2020 року. Реєстрація учасників Олімпіади буде 

проводитись 27 та 28 квітня з 800 в головному навчальному корпусі (вул. Георгія Гонгадзе, 9). 

Консультація з питань Олімпіади відбудеться 27 квітня о 1700, відкриття Олімпіади –                   

28 квітня о 900. 

Олімпіада з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 

проводиться у три етапи: письмове теоретичне завдання, комп’ютерне тестування та лабораторні 

завдання. 

До участі в Олімпіаді допускаються 5 здобувачів вищої освіти від кожного закладу вищої 

освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. 

До 1 березня 2020 року на адресу Миколаївського національного аграрного університету 

необхідно надіслати заявку на участь в Олімпіаді та анкети учасників. 

Учасники Олімпіади повинні мати при собі паспорт з копіями першої і другої сторінок, 

студентський квиток, документ про відрядження до Миколаївського НАУ, а також халат для 

виконання лабораторної роботи. Вартість проживання становитиме від 75 до 220 грн, а 

харчування – 75 грн за добу.  

Прохання квитки на зворотний проїзд придбати завчасно. 

Програма підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Біологія», бланки анкети та заявки додаються. 

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом № 2 або маршрутним таксі № 8, 21 до 

зупинки «Аграрний університет», від автовокзалу – тролейбусом № 2 або маршрутним таксі № 8, 

20, 21, 31, 37, 41, 75 до зупинки «Аграрний університет». 

Просимо Вас повідомити оргкомітет про участь в Олімпіаді за телефонами оргкомітету 

або електронною поштою. 
Телефони оргкомітету: 

Голова оргкомітету               (0512) 34-31-94, Бабенко Д. В. 

Секція «Біологія рослин»     (0512) 34-61-60; 0680830691 

     Е – mail: decagroteh@ukr.net, Дробітько А.В., Маркова Н. В. 
 

 

Голова оргкомітету Олімпіади, 

перший проректор, професор                                           Д. В. БАБЕНКО 
 

 

 

 

Виконавець: Дробітько А. В. тел. 0512-34-61-60 


