Щодо проведення II етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади з галузі знань
06 «Журналістика»

Ректору
вищого навчального закладу

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 за № 1580
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році»
Сумський державний університет призначено базовим вищим навчальним закладом,
де буде проведено ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю» у галузі знань 06
Журналістика.
Олімпіада відбудеться 9–10 квітня 2020 р. на кафедрі журналістики та філології
Сумського державного університету.
Проводиться за трьома рівнями: І рівень – бакалаври 2–4 курсу, галузь знань
«Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю»; ІІ рівень –
бакалаври 2–4 курсу, галузь знань «Журналістика», освітня програма «Журналістика»;
ІІІ рівень – магістри, галузь знань «Журналістика», усі освітні програми.
Для участі в олімпіаді від кожного вищого навчального закладу запрошуються
переможці I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
І рівень: освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» – 2 студенти (2–
4-го курсів);
ІІ рівень: освітня програма «Журналістика» – 2 студенти (1-4-го курсів);
ІІІ рівень: галузь знань «Журналістика», усі освітні програми – 2 студенти
(освітній ступінь «Магістр»).
Звертаємо увагу: кожен ЗВО (відповідно до діючих освітніх програм та ступенів)
надсилає саме ту кількість учасників, яка зазначена вище; у разі невідповідності (згідно
з «Положенням про Всеукраїнську студентську олімпіаду»).
До 1 березня 2020 року просимо надіслати (відповідно до «Положення про
Всеукраїнську студентську олімпіаду» (див. додаток № 1) скан-копії анкет учасників:
електронною поштою olimpiada.journ.sumdu@gmail.com або за адресою: 40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, кафедра журналістики та філології; та
повідомити оргкомітет про дату й час прибуття команди в м. Суми.
Ткаченко О. Г.

Консультації (для бажаючих) будуть проведені 8 квітня о 16.00. Програма ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в додатку № 2.
Учасникам олімпіади при собі мати студентський квиток, паспорт, оригінал
заповненої анкети, посвідчення про відрядження – за потреби.
Оплата
проживання,
харчування
та
проїзд
учасників
олімпіади,
супроводжуючих осіб, членів журі (згідно з «Положенням про Всеукраїнську
студентську олімпіаду») беруть на себе навчальні заклади, у яких вони навчаються чи
працюють. Квитки на проїзд просимо придбати завчасно.
Поселення учасників: Місця заброньовані в готелі СумДУ «Олімпійський»
(2–3-місні номери)
вул. Прокоф’єва, 38/2. Тел. 0542-665-065
https://goo.gl/maps/onTazW4b1A1F7fFE7
Також можна самостійно поселятися в інших готелях міста:
«Шафран» https://goo.gl/maps/42zq5QEoxG2BRaAK6
«Рейкарц» https://goo.gl/maps/XnxyA1fTpKj6qXTy8
«Воскресенський» https://goo.gl/maps/zXW2arheNMj2RqdW7 чи будь-якому іншому
Адреса оргкомітету:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
корпус «Г» Сумського державного університету.
11 поверх, кафедра журналістики та філології
https://goo.gl/maps/S9kvfxwf63692Ef6A

Телефони для довідок:
(+380542) 33-02-25
кафедра журналістики та філології;
завідувач кафедри Ткаченко Олена Григорівна;
+38-050-582-25-17
член оргкомітету Садівничий Володимир Олексійович;
+38-095-214-12-78
відповідальний секретар Ковальова Тетяна Вікторівна.
(+380542) 33-52-73
факультет ІФСК СумДУ
E-mail:

olimpiada.journ.sumdu@gmail.com

Проїзд
до Сумського державного університету:
від залізничного вокзалу: тролейбусами № 13, маршрутним таксі № 55, 61;
вiд автовокзалу:
тролейбусами № 1, 2, маршрутним таксі 56, 61;
від McDonald’s:
тролейбусами № 1, 2, 7, маршрутним таксі 5, 8, 56;
до готелю «Олімпійський»:
від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 2, 21;
вiд автовокзалу:
маршрутним таксі 52;
від McDonald’s:
маршрутним таксі 21.
Голова оргкомітету

В. Д. Карпуша

Додаток 1
до п.3.2.3 Положення
про Всеукраїнську студентську
олімпіаду
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________
____________________________________________________________________
Дата народження _____________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________
____________________________________________________________________
Факультет, курс ______________________________________________________
Рішенням оргкомітету _________________________________________________
(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) __________________________________________________________
(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ___________________________________________
(Назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________
спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади.
Голова оргкомітету
вищого навчального закладу ____________
(Підпис)

____________________
(Прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

Додаток 2
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ:
08.04.2020
Із 10.00 – заїзд учасників олімпіади, реєстрація, поселення
(корпус «Г», аудиторія 1101, кафедра журналістики та філології);
16.00 – консультація для бажаючих (корпус «Ц», аудиторія 219).
09.04.2020
8.30–9.15 – реєстрація учасників;
9.30 – відкриття олімпіади (корпус «Ц», аудиторія 219);
10.30–12.00 – виконання теоретичних завдань:
І рівень – корпус «Г», аудиторія 200,
ІІ рівень – корпус «Ц», аудиторія 219,
ІІІ рівень – корпус «Ц», аудиторія 216;
12.00–13.00 – обідня перерва.
13.00–16.00 – виконання творчих завдань:
І рівень – корпус «Г», аудиторії: 200, 1013, 1104, 1109.
ІІ рівень – корпус «Ц», аудиторія 224,
ІІІ рівень – корпус «Ц», аудиторія 224;
10.00–18.00 – робота журі: II–III рівні (корпус «Г», аудиторія 1112);
13.25–18.00 – робота журі: І рівень (корпус «Г», аудиторія 1105).
10.04.2020 – корпус «Ц», аудиторія 219:
10.00 – підбиття підсумків;
10.30 – розгляд апеляцій;
11.00 – нагородження переможців. Закриття олімпіади.

