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Від __06.02.2020__ №_30-18/152____ 

  

На № ________________ від ______________ 

 

Керівникам 

закладів вищої освіти 

ІІІ-ІV рівнів акредитації 
 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської  

студентської олімпіади із дисципліни «Біологія»  

(напрям «Біологія тварин») у 2019-2020 н.р. 

 

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 року № 1580 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Миколаївський 

національний аграрний університет призначено базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації з навчальної 

дисципліни «Біологія» (напрям «Біологія тварин»).  

Олімпіада відбудеться з 27 по 29 квітня 2020 року. День заїзду 27 квітня. Початок реєстрації 

учасників з 800 ранку в головному навчальному корпусі (вул. Георгія Гонгадзе, 9).  

Запрошуємо п’ять здобувачів вищої освіти (освітніх спеціальностей: 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 

162 «Біотехнології та біоінженерія», 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза», 101 «Екологія») Вашого закладу вищої освіти – переможців І етапу взяти 

участь в Олімпіаді. 

Просимо до 1 березня 2020 року на адресу Миколаївського національного аграрного 

університету та на електронну адресу dehtyar@mnau.edu.ua надіслати заявку на участь в Олімпіаді, 

анкетні дані учасників й відомості про керівника команди (супроводжуючого викладача) з 

контактними даними. 

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

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

проживання становитиме 75-220 грн за добу, вартість триразового харчування – до 75 грн за добу. 

Методичні рекомендації з підготовки до Олімпіади та бланк анкети додаються. 

Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу до головного навчального корпусу 

Миколаївського НАУ тролейбусом № 2 або маршрутними таксі № 8, 21 до зупинки «Водопровідна-

Аграрний університет». 

 

Телефон/факс оргкомітету олімпіади: (0512)-34-30-57 

e-mail: dehtyar@mnau.edu.ua 

 

З повагою, 

голова оргкомітету Олімпіади Д.В. БАБЕНКО 
 

Дехтяр Ю.Ф. 

тел. (0512)-34-30-57; 

  050-523-16-20 
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