ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Німецька мова і література» для студентів
класичних і педагогічних університетів.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2019-2020 навчальному році» Житомирський державний університет імені Івана Франка призначено базовим
вищим навчальним закладом, де буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Німецька
мова і література» для студентів класичних і педагогічних університетів. Для участі в Олімпіаді запрошуються переможці І
етапу олімпіади (не більше двох студентів від навчального закладу).
Олімпіада відбудеться 22-24 квітня 2020 року.
Просимо до 1 березня 2020 р. надіслати анкету учасника олімпіади на адресу Житомирського державного
університету імені Івана Франка: 10008, м Житомир, вул. Пушкінська 49, ННІ іноземної філології. В анкеті необхідно
повідомити про потребу у бронюванні місць для студентів та їх викладачів. Орієнтовна вартість проживання – від 200
грн./доба в хостелах та готелях міста.
Електронний варіант анкети обов’язково продублювати на e-mail olympiade_2020_de@ukr.net
Проїзд, проживання та харчування – коштом сторони, яка відряджає.
Орієнтовна програма олімпіади
22 квітня 2020 року
до 12.00 заїзд, реєстрація учасників олімпіади (ЖДУ, ННІ іноземної філології, І поверх, адреса Пушкінська, 49);
12.00 – 13.00 Відкриття олімпіади, знайомство з університетом
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 15.30 І тур Письмо / Shreiben (ЖДУ, ННІ іноземної філології ІІ поверх, ауд. 17, адреса Пушкінська, 49);
16.00 – 17.00 ІІ тур Аудіювання / Hörverstehen (ЖДУ, ННІ іноземної філології ІІ поверх, ауд. 17, адреса Пушкінська,
49);
17.00 – 18.00 Екскурсії в музей історії ЖДУ та етнографічний музей
18.00 – 19.00 Вечеря
23 квітня 2020 року
8.00 – 9.00 Сніданок
9.00 – 10.30 ІІІ тур Читання / Leseverstehen (ЖДУ, центральний корпус, ауд. 320, 321, адреса В. Бердичівська, 49);
11.00 – 13.00 IV тур Говоріння / Sprechen (ЖДУ, ННІ іноземної філології ІІ поверх, ауд. 17, адреса Пушкінська, 49);
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 17.00 IV тур Говоріння / Sprechen (ЖДУ, ННІ іноземної філології ІІ поверх, ауд. 17, адреса Пушкінська, 49);
17.30 – 18.30 Вечеря
19.00 – 21.00 Відвідання Житомирського обласного драматичного театру / Вільний час
24 квітня 2020 року
9.00 – 10.00 Сніданок
10.00 – 11.00 Робота апеляційної комісія (ЖДУ, ННІ іноземної філології ІІ поверх, ауд. 17, адреса Пушкінська, 49);
11.00 – 13.00 Підведення підсумків. Закриття олімпіади
14.00 – Від’їзд учасників
Реєстрація учасників олімпіади відбудеться 22 квітня 2020 року з 9.00 до 12.00 у вестибюлі Навчального корпусу № 2
Житомирського державного університету імені Івана Франка (адреса Пушкінська, 49). Усім учасникам Олімпіади мати
при собі студентський квиток, паспорт та посвідчення про відрядження.
Доїхати до університету від автовокзалу можна маршрутними таксі № 108, 121 або тролейбусом № 1 до зупинки
«Житомирський університет імені Івана Франка».
Доїхати до університету від ж/д вокзалу можна маршрутними таксі № 58 або тролейбусом № 1 до зупинки
«Житомирський університет імені Івана Франка».
Телефони для довідок:
(0412) 22-72-79 – дирекція ННІ іноземної філології, заступник директора ННІ іноземної філології Юлія Василівна
Лисецька
(097) 353-47-10 – викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Наталія Іванівна Захарченко

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови і літератури
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ____________________________________
_____________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження) ________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Факультет, курс _______________________________________________________
Рішенням оргкомітету _________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________
студент(ка) ___________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

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

____________________________________________________________________
напряму,спеціальності)

посів(ла) ______ місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади.
Мобільний телефон учасника _______________
e-mail учасника

_________________________

Потреба у готелі учасника

□ ТАК --- □ НІ

Потреба у готелі для супроводжуючої особи

□ ТАК ---- □

НІ

Дата та час орієнтовного приїзду __________________________________
Дата та час орієнтовного від’їзду __________________________________
Голова оргкомітету
вищого навчального закладу _____________
(підпис)

М.П.
Підпис учасника Олімпіади _____________
Дата заповнення

________________

______________________
(прізвище, ініціали)

