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_______________№________________                                                                                    
 

на  №____________________________                                                  

  Ректорам 

 закладів вищої освіти 

Інформаційний лист 

 

На підставі листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 року № 22.1/10-4524 «Щодо  проведення 

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Рекреалогія», 

(далі Олімпіада), на базі Одеської національної академії харчових технологій у 2018/2019 

навчальному році з 10 по 12 квітня 2019 року проводиться II етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади  з навчальної дисципліни «Рекреалогія» 

Запрошуємо переможців першого етапу  Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Рекреалогія» Вашого закладу вищої освіти  (6 осіб: 3 - перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, 3- другий ( магістерський) рівень вищої освіти) для участі у II етапі 

Всеукраїнської олімпіади. Для цього необхідно до 1 березня 2019 року надіслати до 

Оргкомітету анкети учасників II етапу та керівників команд, оформлені відповідно до 

додатку №2 «Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» 

(додається). Пропозиції щодо включення представника до складу журі просимо направити не 

пізніше   

1 березня 2019 року. 

День заїзду учасників олімпіади і членів журі 10 квітня 2019 року. Реєстрація буде 

проводитись у вестибюлі корпусу академії (вул. Дворянська 1/3). Проїзд від залізничного 

вокзалу маршрутним таксі № 242, або трамваєм № 3, до зупинки вул. Пастера. Просимо 

завчасно придбати квитки на зворотній проїзд. 

Учасники ІІ етапу олімпіади повинні мати з собою студентський квиток,  паспорт.  

Просимо завчасно повідомити про дату, час прибуття учасників та їх кількість і 

необхідність поселення.  

Наша адреса: ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.  

Контактна особа: завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ  – Меліх 

Олена Олександрівна, телефони: (048) 720-91-93, 726-48-65, e-mail: olena_melikh@ukr.net  

 Детальну інформацію про Олімпіаду можна дізнатись на сайті: 

https://www.onaft.edu.ua/ etap 

 

Оргкомітет Олімпіади       
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