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Від ____12.02.2020_____ № ___28-18/152___ 

 

На № ________________ від ______________ 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни 

«Взаємозамінність, стандартизація 

та технічні вимірювання» у 2019/2020 н.р. 

Шановні колеги! 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. 

№ 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 

навчальному році» Миколаївський національний аграрний університет визначено 

базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади із навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання» з 13 – 15 квітня 2020 року (далі – Олімпіада). 

13 квітня – день заїзду, розміщення, реєстрація учасників, 13.00 відкриття та 

проведення 1-го туру Олімпіади (інженерно-енергетичний факультет МНАУ, 

навчальний корпус № 2, вул. Крилова, 17А). 

14 квітня – проведення 2, 3-го турів Олімпіади (ІЕФ МНАУ). 

15 квітня – підбиття підсумків Олімпіади, нагородження переможців, урочисте 

закриття та від’їзд учасників Олімпіади (головний навчальний корпус МНАУ, вул. 

Георгія Гонгадзе, 9). 

Запрошуємо по шість здобувачів вищої освіти до участі в Олімпіаді. 

До 1 березня 2020 р. на адресу МНАУ просимо надіслати анкети й згоду на збір 

та обробку персональних даних учасників та продублювати ці документи на електрону 

адресу polyanskypm@mnau.edu.ua. 

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток, паспорт із 

копіями 1-ї і 2-ї сторінок, документ про відрядження до МНАУ (копія наказу), що надає 

можливість не сплачувати туристичний збір при оплаті проживання. Прохання квитки 

на зворотній шлях придбати завчасно. Просимо повідомити інформацію про час 

приїзду та від’їзду на електронну адресу або Viber. 

Вартість проживання становитиме 75-220 грн., а харчування – 75 грн. за добу. 

Методичні рекомендації щодо проведення Олімпіади додаються та розміщені з 

іншою додатковою інформацією на сайті МНАУ. 

Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу до інженерно-енергетичного 

факультету МНАУ (навчальний корпус № 2, вул. Крилова, 17А) маршрутним таксі 

№ 21 до зупинки «Океан» Ліски. 

Телефони для довідок: 

(0512) 34-31-94 – голова оргкомітету, професор Бабенко Дмитро Володимирович. 

0508281717 – голова журі Олімпіади, професор Іванов Геннадій Олександрович. 
E-mail: polyanskypm@mnau.edu.ua 

З повагою, голова оргкомітету Олімпіади,  

перший проректор, професор 
Д.В. БАБЕНКО 

Виконавець: Полянський П.М. 
тел., Viber: (067)-663-53-63  


