
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії 

України 

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 університет імені В.О.Сухомлинського визначено базовим 

закладом вищої освіти для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

історії України серед студентів всіх закладів вищої освіти. 

Для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України 

запрошуємо двох студентів-переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

історії України. 

ІІ етап Олімпіади відбудеться 8-10 квітня 2020 року: 

8 квітня – заїзд, реєстрація, поселення  

9 квітня – вирішення тестових і творчих завдань з історії України 

10 квітня – підведення підсумків, нагородження, переможців, від’їзд 

Паперові анкети учасників, оформлені згідно з Додатком 1, просимо надіслати до 1 

березня 2020 року за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, кафедра історії (з 

позначкою «Для Господаренко О.В.»). Дата поштового відправлення визначається 

штемпелем. 

Анкету в електронному вигляді (у форматі Word) та фотокартку (у форматі JPEG) 

для формування електронного журналу Олімпіади ви можете надіслати на електронну 

адресу: mnu.olimp.history@gmail.com 

Заїзд та реєстрація учасників починається 8 квітня з 8.00 до 17.00 за 

адресою:54001, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, головний корпус університету. Учасники 

Олімпіади повинні мати при собі паспорт та студентський квиток (електронний квиток). 

Проїзд до університету: 

від залізничного вокзалу до Університету тролейбусом № 9 або маршрутним таксі № 

51 (до зупинки «Адміральська); 

від Автовокзалу до Університету тролейбусом № 9 або маршрутними таксі № 1, 13, 

51 (до зупинки «Адміральська). 

Проїзд, проживання та харчування за кошт учасників Олімпіади. Про необхідність 

поселення учасників Олімпіади та осіб, які їх супроводжують, просимо повідомити до 1 

березня 2020 р. для вчасного бронювання. Орієнтовна вартість проживання в гуртожитку 

від 100 до 150 грн., в готелях міста від 350 до 500 грн. 

Телефон для довідок: 

+380675170997 або +380959290775 керівник робочої групи Господаренко Оксана 

Валеріївна 

Електронна адреса: mnu.olimp.history@gmail.com 
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Додаток 1  

 

АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата народження ___________________________________________________ 

 

Заклад вищої освіти (повна назва та адреса) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс ____________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету 

__________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

студент(ка) ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

який(яка) у I етапі Олімпіади _________________________________________ 
                                   (назва олімпіади з навчальної дисципліни, 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 

Голова оргкомітету 

закладу вищої освіту        ____________         _______________ 
                                             (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади __________________________________________ 

 

Контактний телефон учасника ________________________________________ 

 

Адреса електронної пошти учасника ___________________________________ 

 

Потреба в поселенні та кількість ночей _________________________________ 

 

Харчування:                    сніданок _________, обід _________, вечеря ________ 

 

Дата заповнення ____________________________________________________ 

 

 


