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Про проведения II етапу
Всеукрашсько1 студентсько'1
ол1мшади з навчально!'
дисцишпни «Французька мова»
Згщно наказу Мтшстерства ocBira i науки Украши № 1572 ввд 06.12.2017
«Про проведения Всеукрашсько'1 студентсько1 ол1мшади у 2017/2018
навчальному роц1» Запор1зький нацюнальний ушверситет призначено базовим
закладом вищоУ осв1ти з проведения II етапу Всеукрашсько'1 ол1мшади з
навчально!’ дисциплши «Французька мова» для студенев ycix закладов вищо'Г
осв1ти, де французька мова не е спещальшстю
Ол1мшада вщбудеться 18-20 квггня 2018 року
18 кв1тня - 8.30-16.00 - день зшзду, реестращя, поселения учасниюв, урочисте
вщкриття Ол1мшади, виконання конкурсних завдань I туру
19 квтгня - 9.30-16.00 -виконання конкурсних завдань II та Ш-го TypiB
20 кв1тня- виконання конкурсних завдань IV-ro туру, шдведення шдсумюв
Результата ол1мгпади будуть оголошеш 20 кв!тня з 16 до 17 годин
Для участ1 в Oni.Mniani ввд кожного вищого навчального закладу Украши
запрошуються не бшыне двох студенНв немовних спещальностей ( b c î x
профгшв) 1-6 курвдв - переможщв I етапу СЫмшади, яю волод1ють
французькою мовою на piBHi В 1, В 2 та С 1 за шкалою Ради Свропи.
СХгпмшада проходитиме в чотири тури: аудшвання, завдання на перев1рку
розумшня прочитаного тексту, письмове мовлення (творча письмова робота),
усна презентащя доповда в межах тематики СЫмшади, шдготовлено'1
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учасником заздалепдь вдома з використанням (чи ш) комп’ютера, проектора й
шших дидактичных засоб1в.
Тематика СШмшади:
«Le français dans le paysage de votre futur emploi»
« Французька мова в контекст! eauioï майбутньо! професн »
Коротке представления доповщ буде надруковано в зб1рщ MaTepianie
oлiмпiaди до ïï початку. Для цього на електронну адресу Оргкомитету
ол1мшади необхщно над1слати не шзшше 01.04.18 р. тези виступу, що будуть
включати: П1Б учасника, назву навчального закладу, курс, спещальшсть. Тези
допов1д1 (до 2000 друкованих знаюв) подаються в текстовому редактор! WORD
/ OFFICE, шрифт Tim es N ew Rom an, 11, штервал - одинарный, абзац - 1 см;
поля (верхне, нижне, л!ве, праве) - 2 см, текст друкуеться без перенос!в з
вир!внюванням на всю ширину сторшки).
У раз! вщсутност! в Оргкомитет! повного комплекту матер!ал!в СХшмшади
(анкета учасника, тези доповщ), учасник не буде допущений до конкурсу.
Увага! Отримання Оргком1тетом анкет, тез учасниюв Ол1мшади прохання
перев!рити за контактными телефонами або e-mail.
Реестращя учасниюв Ол1мшади буде проводитись 18 квггня з 8.30 до
12.30 у 3anopi3bKOMy нащональному ушверситет1 за адресою: м. Запор1жжя,
вул. Жуковського 66-а (II навчальний корпус), 3 поверх, юмната 303-304
Про!‘зд вщ зал1зничного вокзалу Запор1жжя-1, Центрального автовокзалу
до зупинки транспорту площа Ушверситетська (колишня пл.Радянська),
тролейбус №3, автобус №18, маршрутш такс1 №№ 67, 62, 61, 81, 75, 14, 43.
Учасники Ол1мшади обов’язково повинш мати при co6i паспорт,
студентський квиток, коп1ю щентифшацшного коду, шогородш учасники —
оформлене вщрядження. За вщсутност1 цих докумештв студенты до ynacTi у
конкурс! не допускаються.
Прохання до учасник1в Oлiмпiaди: квитки на зворотну дорогу придбати
завчасно.
Витрати на вщрядження студентов i викладач1в здшснюються вищими
навчальними закладами, в яких вони навчаються чи працюють.
Варпсть проживания в мшьготел1 (x o cT en i) ор1ентовно становить за добу:
130 - 200 грн. для одша людини (цши можуть уточнюватися).
Анкеты студешпв-учасниюв СЫмшади, оформлен! за встановленим зразком
(додаток 1), заявки викладач1в, яю будуть супроводжувати студентв-учасниюв
Ол1мшади (додаток 2), просимо над1слати поштою (орипнал з печатками) не
ш зтш е 01 березня 2018 р. (за поштовим штемпелем) за адресою: Кафедра
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романсько1‘ фшологп i перекладу, Запор1зький нацюнальний ушверситет, вул.
Жуковського 66, м. Запор1жжя, МСП- 41, Украша, 69600.
Анкета (сканований оригшал з печатками) та заявки встановленого зразка
також
просимо
надсилати
електронною
поштою
за
адресою: olvmp.fr.2018@qmail.com
Детальна шформащя про Огпмтаду буде представлена в «Положенш про
проведения II етапу Всеукрашсько'1 студентсько!' ол1мшади з навчально'1
дисциплши «Французька мова» з 5 квггня 2018р. на штернет-сторшщ
факультету
1ноземно'1
ф1лологп
сайту
ЗНУ:
https://www.znu.edu. ua/ukr/universitv/departments/fif/departments/esp/11862
Дов1дки за телефонами:
(061) 289-12-56 - кафедра романсько! фшологп i перекладу ЗНУ
067-689-26-24 - Третяк Юл1я Юривна, секретар оргком1тету ол1мп1ади
096-609-07-69 - Опашнюк Над1я Костянтин1вна, член оргкомНету з питань
поселения
Додатки: 1. Анкета учасника на 1 арк. в 1 прим.
2. Заявка викладача на 1 арк. в 1 прим.

Шаргай 289 12 56
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Додаток 1 до листа
вщ __________№ __________
АНКЕТА
учасника II етапу ВсеукраУнськоУ студентськоУ ол1мшади
з навчальноУ дисциплши «Французька мова»
Пр1звище, iM’a, по батьков1 (повшстю)___________________________________

Дата народження___________________________
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)

Факультет, курс, телефон, e-mail

Потреба в поселений так/ ш (потр1бне пщкреслити)
Ршенням оргколптету__________________________________
(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка)___________________________________________
(Пр1звище, тощали)

який(яка) у I еташ ол1мшади_____________________________
(Назва сшмгиади з навчальнси дисциплши,
спешальносп (напряму)

пос1в(ла)__________мюце, рекомендуеться до участ1 у II eTani ВсеукрашськоУ
студентськоУ ол1мшади.
Г олова оргколптету
вищого навчального закладу ____________
(Шдпис)

м.п.
Пщпис учасника ол1мшади
Дата заповнення ________

____________________
(11ргзвище. тощали)
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Додаток 2 до листа
вщ________ №________
ЗАЯВКА

викладача, який супроводжуе студента
на II еташ ВсеукрашськоУ студентськоУ СЪпмшади з навчальноУ дисциплши
«Французька мова»
Пр1звище_________________________________________________________
1м’я______________________________________________________________
По-батьков1_______________________________________________________
Науковий стушнь__________________________________________________
Вчене звания______________________________________________________
Посада___________________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повна назва)________________________________

Навчальш дисциплши, яю викладае____________________________________

Тривалють перебування_________ з________________по________________
Контактний телефон________________________________________________
E -m ail___________________________________________________________________

Побажання

щодо

умов

проживания

(одно-,

двомкний

номер)_____________________________________________________________

