
МЕТОДИЧН РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Німецька мова» 

(далі – Олімпіада) проводиться за ініціативи кафедри теорії, практики 

та перекладу німецької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського у співпраці з 

Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, 

Сумським державним університетом, Івано-Франківським 

національним технічним університетом нафти і газу, Таврійським 

національним університетом імені В. І. Вернадського. 

1.2. Олімпіада має на меті: підтримати талановиту молодь, мотивувати до 

вивчення німецької мови, сприяти розвитку творчих здібностей, 

активізувати пізнавальну діяльність, стимулювати до особистісного 

розвитку в умовах конкуренції. 

1.3. Олімпіада проводиться  в дистанційному режимі та синхронному 

форматі з використанням платформи для відеозв’язку Zoom та 

інструментів G Suite for Education. 

1.4. Дотримання принципів академічної доброчесності є обов’язковою 

вимогою до всіх учасників заходу.  

 

2. Учасники олімпіади 

 

2.1. До участі в Олімпіаді запрошуються здобувачі першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

спеціальності 035 Філологія вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування. 

2.2. Обов’язковою умовою участі в Олімпіаді є заповнення реєстраційної 

форми до встановленого терміну. Посилання на форму міститься в 

інформаційному повідомленні. Незареєстровані учасники до участі не 

допускаються. 

2.3. Для участі в Олімпіаді всім учасникам електронною поштою буде 

надіслано запрошення в Zoom, а також детальну інформацію щодо 

проведення заходу. 

2.4. Дистанційний режим проведення олімпіади передбачає виконання 

учасниками таких вимог: 

- встановлена програма Zoom; 

- наявність Google-акаунту; 



- стійке інтернет-з’єднання; 

- функціональна веб-камера; 

- чітке дотримання інструкцій щодо виконання завдань; 

- дотримання академічної доброчесності. 

2.5. У разі виникнення питань щодо оцінювання завдань учасники 

Олімпіади можуть звернутися в письмовій формі до апеляційної комісії 

із обов’язковим зазначенням причини звернення. Про строки подання 

заяв учасникам буде повідомлено перед початком Олімпіади. Під час 

розгляду звернень апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з 

апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі 

виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці. 

2.6. Для належної ідентифікації учасники повинні мати при собі 

студентський квиток або паспорт. 

 

3. Види завдань 

 

3.1. Учасникам пропонується проявити себе у чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності (читання, аудіювання, письмо та говоріння). Зміст завдань 

відповідає формату міжнародних іспитів з німецької мови рівня В2-С1 

згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

3.2. Олімпіада проводиться у два тури: перший етап аудіювання та читання, 

другий – письмо та говоріння. Після першого туру учасники, які 

виконали завдання менше, ніж на 75%, вибувають зі змагання і 

завершують участь в Олімпіаді. Учасники, які набрали необхідний 

мінімум балів, продовжують участь в Олімпіаді та автоматично 

переходять у другий тур. Підбиття проміжних підсумків Олімпіади 

відбувається після виконання учасниками перших двох завдань.  

3.3. Під час першої організаційної зустрічі на платформі Zoom всі учасники 

отримають посилання на Google Клас у чаті конференції. За цим 

посиланням вони повинні приєднатися до класу. Учасники, які не 

долучилися до Google Класу, до участі в конкурсі не допускаються. 

3.4. Під час підготовки та виконання завдань учасникам забороняється 

використовувати словники, довідники та інші навчальні матеріали. 

3.5. Далі пропонується покрокова інструкція щодо виконання кожного 

завдання із урахуванням технічних моментів. 

 

3.5.1. Аудіювання: 

- Завантажте завдання до частини «Аудіювання» в Google Класі. 

- Прочитайте завдання (на ознайомлення відведено 2 хвилини). 

- Прослухайте текст в режимі онлайн-конференції двічі (перший 

раз повністю, другий – частинами). 



- Виконайте завдання до частини «Аудіювання». 

- Перенесіть відповіді в Google Форму, посилання на яку 

розміщено в Google Класі.  

- Заповнення Google Форми обмежено часом. На виконання 

завдання з аудіювання учасники мають 20 хвилин. 

- Увага! Відповіді, які не будуть зафіксовані в Google Формі, не 

зараховуються. 

 

3.5.2. Читання: 

- Завантажте завдання до частини «Читання» в Google Класі. 

- Виконайте завдання до частини «Читання». Завдання 

складається з двох частин: перша частина – 10 питань із 

множинним вибором, друга частина – оцінювання 

висловлювання за шкалою «правильно/неправильно» (5 

позицій).  

- Перенесіть відповіді в Google Форму, посилання на яку 

розміщено в Google Класі.   

- Заповнення Google Форми обмежено часом. На виконання 

завдань із читання учасники мають 60 хвилин. 

- Увага! Відповіді, які не будуть зафіксовані в Google Формі, не 

зараховуються. 

 

3.5.3. Письмо: 

- Завантажте завдання до частини «Письмо»  в Google Класі. 

- Уважно прочитайте завдання до частини «Письмо». 

- Напишіть зв’язний структурований текст в Google Формі 

(посилання розміщено в Google Класі) обсягом не менше 200 

слів, враховуючи всі вимоги до змісту та структури 

повідомлення. 

- Заповнення Google Форми обмежено в часі. На виконання 

завдання учасники мають 60 хвилин. 

- Увага! Відповіді, які не будуть зафіксовані в Google Формі, не 

зараховуються. 

 

3.5.4. Говоріння (перед початком частини «Говоріння» кожен учасник 

отримає індивідуальний графік виходу на відео-конференцію з 

членами журі): 

- Перейдіть за посиланням на відео-конференцію на платформі 

Zoom (посилання в Google Класі). 

- Уважно прочитайте завдання до частини «Говоріння» (час на 

підготовку 2 хвилини). 

- Зробіть коротку доповідь тривалістю 3-4 хвилини на задану тему.  



 

 

4. Критерії оцінювання 

 

4.1. Аудіювання: 

- За кожну правильну відповідь учасник отримує 2,5 бали. 

- Неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 

- Максимальна кількість балів за завдання частини «Аудіювання» 

- 25 балів. 

 

4.2. Читання: 

- За кожну правильну відповідь першого блоку завдань 

(множинний вибір) учасник отримує 2 бали (всього 20 балів). 

- За кожну правильну відповідь другого блоку завдань 

(«правильно/неправильно») учасник отримує 1 бал (всього 5 

балів). 

- Неправильна відповідь оцінюється в 0 балів. 

- Максимальна кількість балів за завдання частини «Читання» - 

25 балів. 

 

4.3. Письмо: 

Оцінювання частини «Письмо» здійснюється за чотирма критеріями: 

- Критерій 1: виконання поставлених завдань, дотримання вимог 

щодо обсягу тексту. Максимальна кількість балів по критерію  – 

6 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

6 - критерій реалізовано бездоганно 

5 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

4 - критерій реалізовано із зауваженнями 

3 - критерій реалізовано наполовину 

2 - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій 2: когерентність, структурування тексту. Максимальна 

кількість балів по критерію  – 6 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

6 - критерій реалізовано бездоганно 

5 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 



4 - критерій реалізовано із зауваженнями 

3 - критерій реалізовано наполовину 

2 - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій 3: лексична складова, використання лексичних 

одиниць відповідно до мети висловлювання, уникнення 

повторів. Максимальна кількість балів по критерію – 6 балів. 

Бал Відповідність вимогам 

6 - критерій реалізовано бездоганно 

5 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

4 - критерій реалізовано із зауваженнями 

3 - критерій реалізовано наполовину 

2 - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій  4: коректність вживання граматичних 

(морфологічних і синтаксичних) структур, пунктуація, 

правопис. Максимальна кількість балів по критерію – 7 балів. 

Бал Відповідність вимогам 

7 - критерій реалізовано бездоганно 

6 - критерій реалізовано із незначним зауваженням 

5 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

4 - критерій реалізовано із зауваженнями 

3 - критерій реалізовано наполовину 

2 - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

4.4. Говоріння: 

Оцінювання частини «Говоріння» здійснюється за п’ятьма 

критеріями: 

- Критерій 1: змістова відповідність поставленим завданням, 

дотримання вимог щодо тривалості усного повідомлення. 

Максимальна кількість балів по критерію – 5 балів: 

Бал Відповідність вимогам 



5 - критерій реалізовано бездоганно 

4 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

3 - критерій реалізовано із зауваженнями 

2 - критерій реалізовано наполовину 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій 2: когерентність, темп мовлення. Максимальна 

кількість балів по критерію – 5 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

5 - критерій реалізовано бездоганно 

4 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

3 - критерій реалізовано із зауваженнями 

2 - критерій реалізовано наполовину 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій 3: лексична складова усного повідомлення. 

Максимальна кількість балів по критерію – 5 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

5 - критерій реалізовано бездоганно 

4 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

3 - критерій реалізовано із зауваженнями 

2 - критерій реалізовано наполовину 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

- Критерій 4: граматична (морфологічна та синтаксична) 

коректність усного повідомлення. Максимальна кількість балів по 

критерію – 5 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

5 - критерій реалізовано бездоганно 

4 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

3 - критерій реалізовано із зауваженнями 

2 - критерій реалізовано наполовину 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 



- Критерій 5: вимова, інтонація, наголос. Максимальна кількість 

балів по критерію – 5 балів: 

Бал Відповідність вимогам 

5 - критерій реалізовано бездоганно 

4 - критерій реалізовано із незначними зауваженнями 

3 - критерій реалізовано із зауваженнями 

2 - критерій реалізовано наполовину 

1 - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями 

0 - критерій не реалізовано 

 

5. Визначення переможців 

 

5.1. Переможці Олімпіади визначаються членами журі за сумарною 

кількістю балів, набраних за виконані завдання частин «Аудіювання», 

«Читання», «Письмо» та «Говоріння». 

5.2. Дипломом І ступеня нагороджується один учасник, який набрав 

найбільшу кількість балів. Якщо кілька учасників набрали однакову 

кількість балів, то їм пропонується виконати додаткове завдання. 

5.3. Дипломом ІІ ступеня нагороджуються два учасники, які за кількістю 

балів посіли друге і третє місця відповідно.  

5.4. Дипломом ІІІ ступеня нагороджуються три учасники, які за кількістю 

балів посіли четверте, п’яте і шосте місця відповідно. 

 

 


