МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 р., на базі Донецького
національного університету імені Василя Стуса буде проведено II етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для закладів вищої освіти України, де англійська мова не
є спеціальністю.
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводитиметься у два тури:
25 березня 2020 року – І тур (заочний), під час якого учасники виконуватимуть на платформі
«Moodle» тестові завдання на аудіювання, читання та використання мови;
14-15 травня 2020 року – ІІ тур (очний), завдання якого включають написання есе та
непідготовлене усне спілкування з членами журі на запропоновану тему.
Другий тур ІІ етапу Олімпіади відбудеться за адресою: факультет іноземних мов Донецького
національного університету імені Василя Стуса, вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця, 21007.
Програма очного туру ІІ етапу Олімпіади:
14 травня – прибуття, реєстрація учасників Олімпіади та надання консультацій з 9.00 до 17.00 в
холі 2-го корпусу Донецького національного університету імені Василя Стуса (вул.
Академіка Янгеля, 4). Від залізничного вокзалу проїхати 1 зупинку трамваєм № 1, 4
або 6 до зупинки «Муніципальний ринок».
15 травня – 8.30-9.00 – завершення реєстрації учасників;
9.00-17.30 – урочисте відкриття Олімпіади, виконання завдань ІІ туру, робота
апеляційної комісії та оголошення результатів. Від’їзд учасників.
Для участі в Олімпіаді від кожного закладу вищої освіти запрошуються не більше трьох
переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Англійська
мова», які вивчають цю дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.
Учасники Олімпіади обов’язково повинні мати при собі паспорт i студентський квиток (або
довідку з місця навчання). За відсутності цих документів студенти до участі в Олімпіаді не
допускаються. Витрати на проїзд, харчування та проживання бере на себе заклад вищої освіти, що
відряджає учасника. Квитки на зворотну дорогу необхідно придбати заздалегідь самостійно.
Анкети учасників Олімпіади, оформлені за встановленим зразком (додаток 1), просимо
надсилати до 1 березня 2020 р. електронною поштою за адресою: i.mishchenko@donnu.edu.ua (тема:
Олімпіада прізвища учасників). Анкети, надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не
будуть.
Адреса оргкомітету: кафедра іноземних мов професійного спрямування, факультет іноземних
мов Донецького національного університету імені Василя Стуса, вул. Академіка Янгеля, 4, кімн. 133,
м. Вінниця, 21001.
Контактна інформація:
Міщенко Ірина Юріївна, відповідальний секретар Олімпіади, асистент кафедри іноземних мов
професійного спрямування.
Тел. 097 568 38 11, e-mail: i.mishchenko@donnu.edu.ua.
Матюхова Юлія Дмитрівна, відповідальна за поселення учасників Олімпіади, асистент
кафедри іноземних мов професійного спрямування.
Тел. 097 454 39 25, e-mail: yu.matiukhova@donnu.edu.ua.
Краснощок Олександр Володимирович, провідний фахівець Навчально-наукової лабораторії
«Молодіжна наукова майстерня».
Тел. 095 393 7425, e-mail: o.krasnoshchok@donnu.edu.ua.
Хаджинов Ілля Васильович, Голова оргкомітету, проректор з наукової роботи ДонНУ імені
Василя Стуса. e-mail: i.khadzhynov@donnu.edu.ua.

Додаток 1
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ______________________________________
_______________________________________________________________________
Дата народження_________________________________________________________
Заклад вищої освіти (повна назва та адреса) __________________________________
________________________________________________________________________
Факультет_______________________________________________________________
Ступінь освіти, курс ______________________________________________________
Контактний телефон ______________________________________________________
Електронна адреса ________________________________________________________
Рішенням оргкомітету _____________________________________________________
(Назва вищого навчального закладу)

студент (ка) ______________________________________________________________
(Прізвище, ініціали)

який (яка) у І етапі олімпіади з дисципліни «Англійська мова»
посів(ла) _________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади.
Голова оргкомітету
закладу вищої освіти

________________
(Підпис)

____________________
(Прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника олімпіади _______________________________
Дата заповнення ________________________________________

