МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 «Про
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького визначено базовим
закладом вищої освіти для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
історії серед студентів класичних і педагогічних університетів зі спеціальності «Історія та
археологія».
Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії запрошуємо
двох студентів-переможців І етапу (вузівського) Всеукраїнської студентської олімпіади з
історії.
ІІ Етап Олімпіади відбудеться 5–8 квітня 2020 року:
5 квітня – заїзд, реєстрація, поселення учасників Олімпіади;
6 квітня – вирішення тестових і творчих завдань із всесвітньої історії та археології;
7 квітня – вирішення тестових і творчих завдань із історії України та археології;
8 квітня – підведення підсумків, від’їзд учасників Олімпіади.
Для виконання завдань із історії України та всесвітньої історії учасникам надається по
3 години (180 хвилин).
Анкети учасників оформленні згідно з додатком № 1 (текстовий файл у форматі
WORD) та фотокартку студентського квитка в електронному вигляді (файли зображень
JPEG) для створення електронного журналу олімпіади необхідно надіслати до 1 березня
2020 року за адресою: 18000 Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка 81, Навчальнонауковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії. Дата поштового відправлення
визначається за штемпелем.
Заїзд і реєстрація учасників 5 квітня 2020 року від 8.00 до 17.00 за адресою:
м. Черкаси, бул. Шевченко 81, вестибюль головного корпусу університету. Учасники
Олімпіади повинні мати при собі паспорт, студентський квиток.
Проїзд до університету: від залізничного вокзалу та автовокзалу в Черкасах –
маршрутними таксі № 26 ,26а, (зупинка «Університетська»).
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників Олімпіади. Про потребу
поселення учасників Олімпіади та викладачів, які їх супроводжуватимуть, просимо
повідомити до 1 березня 2020 року для бронювання місць. Орієнтовна вартість проживання в
університетському гуртожитку для однієї особи становить: від 170 до 300 грн. за 1 добу
залежно від рівня комфорту.
Телефони для довідок:
• +380974356778 директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин,
історії та філософії Земзюліна Наталія Іванівна
• +380972202144 відповідальний секретар з проведення Олімпіади Терещенко Тетяна
Вадимівна
Електронна адреса: nni.istfil@ukr.net, kaf.vsesvit@ukr.net, vitkalinichenko@gmail.com

Додаток 1
АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_______________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата народження_________________________________________________________________
Заклад вищої освіти (повна назва та адреса)__________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Факультет/інститут, курс__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рішенням оргкомітету____________________________________________________________
_______________________________________________________(Назва ЗВО)
Студент(ка)_______________________________________(Прізвище, ініціали)
який

(яка)

у

І

етапі

Олімпіади

________________________________________

«_______________________» (назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності)
посів(ла) ____місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади.
Голова оргкомітету,
проректор з наукової
роботи, професор
________________

_______________
(Підпис)

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Контактний телефон учасника ____________________
Адреса електронної пошти учасника ___________________________
Дата заповнення _________________________________
Потреба в поселенні та кількість ночей_________________________

(Прізвище, ініціали)

