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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни «Німецька мова» 

 
  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 
року № 1572, Національний університет біоресурсів 
і природокористування України визначено базовим закладом вищої 
освіти з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
2017/2018 навчального року за олімпіади з дисципліни «Німецька мова». 

 
ІІ етап олімпіади відбудеться 18–20 квітня 2018 року на базі 

гуманітарно-педагогічного факультету. 
 
До участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Німецька мова» запрошуємо студентів, які на час 
проведення олімпіади вивчають відповідні дисципліни або вивчили їх у 
минулому семестрі та стали переможцями І етапу олімпіади.  

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Німецька мова» 
проводиться як особиста першість у вигляді виконання комплексу 
змагань з усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, 
писемного та усного мовлення.  

Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни «Німецька мова» відбуватиметься у два тури: 

в перший день  ‒ виконання письмових конкурсних завдань; 
у другий день ‒ виконання усних конкурсних завдань. 
 
Учасникам олімпіади з дисципліни «Німецька мова» запропоновано 

завдання, складені з урахуванням вимог «Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти». Їх виконання вимагає не тільки знання 
програмового навчального матеріалу, а й наявності фонових знань. 

 
Переможців буде визначено відповідно до кількості набраних балів 

за підсумками двох конкурсних днів. 
 



Анкети учасників ІІ етапу потрібно надіслати до 1 березня 2018 
року.  

 
Учасники олімпіади повинні мати оформлене відрядження, 

студентський квиток, паспорт, квитки на зворотній проїзд.  
Відшкодування витрат, відрядження та харчування, за рахунок 

учасників олімпіади. 
У разі відрядження викладача, що супроводжує, просимо також 

повідомити до 01 березня 2017 р.   
Учасникам олімпіади буде запропоновано культурну програму. 
Оргкомітет забезпечує зустріч і поселення учасників Олімпіади. 
 
Адреса оргкомітету: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 

навчальний корпус № 3, аудиторія 101, деканат гуманітарно-
педагогічного факультету  

 
Довідки за телефоном: (044) 527-80-83 ‒ деканат гуманітарно-

педагогічного факультету 
067 609 22 31 ‒ Амеліна Світлана Миколаївна 

 
 
Програма проведення Олімпіади 
 
Анкета учасника Олімпіади 


