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Управлінням освіти і науки обласних та 

Київської міської державних адміністрацій 

Закладам загальної середньої освіти 

В                     ВОСЬМИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ «ОРЛЯТКО» 
 

Запрошуємо учнів закладів загальної середньої освіти 

до участі в найпопулярнішому конкурсі з німецької мови в Україні. 
 

 За 7 років конкурс «Орлятко» став значимим 

серед учнівської молоді України. Конкурсні 

завдання містять запитання з мови, 

країнознавства, літератури та відображають 

різнобічну інформацію про німецькомовний 

світ.  

 Конкурс проводиться в школах за місцем 
навчання. Інструкція з проведення 
надсилається до кожного навчального 
закладу та розміщується на сайті uclever.com, 
де також знаходяться завдання минулих років 
для підготовки учнів. 

 

 Учні, які вивчають німецьку мову 
з 1-го класу як основну іноземну, 
змагатимуться у п’яти вікових категоріях: 
2-3, 4-5, 6-7, 8-9 та 10-11 класи; учні, 
які вивчають німецьку з 5-го класу, 
змагатимуться в чотирьох вікових категоріях: 
5, 6-7, 8-9 та 10-11 класи. 

 Сертифікати та подарунки – переможцям          
та учасникам, сертифікати – відповідальним 
учителям. 

Цьогорічний конкурс «Орлятко» відбудеться в середу, 14 листопада 2018 року. 

Зверніть увагу! Важливо! Навчальний заклад може обрати тільки ОДИН варіант заявки, 

(додається дві форми заявки на вибір). Навчальний заклад може обрати комплект завдань для учнів, 

які вивчають німецьку з 1 класу, АБО комплект завдань для учнів, які вивчають німецьку з 5 класу. 

Якщо в навчальному закладі є класи, у яких німецька мова вивчається і як основна, і як друга іноземна, 

то вчитель повинен визначитися, хто буде брати участь у конкурсі, та обрати один варіант заявки 

для реєстрації. Якщо реєстрація відбувається через сайт, будь ласка, уважно обирайте варіант 

(з 1 класу чи з 5 класу). 

 Сума оргвнеску одного учасника складає 20,00 гривень. 

 Для певних категорій дітей участь безкоштовна (сироти, напівсироти та діти з багатодітних сімей;  
статус таких учасників обов'язково підтверджується документально при подачі заявки). 

 Якщо кількість учасників від навчального закладу менше 10 осіб, цей заклад отримує завдання  
та бланки відповідей електронною поштою. 

 Матеріали для проведення надсилаються за декілька днів до конкурсу. 
 

 

Для участі в конкурсі необхідно до 28 вересня 2018 року подати заявку зручним для Вас способом: 

 

 заповнити заявку на сайті uclever.com 

 АБО надіслати заявку та квитанцію про сплату організаційного внеску електронною поштою: 

orlyatko@uclever.com 

 АБО надіслати письмову заявку та копію квитанції на поштову адресу:  

ФОП Дяченко М.М., а/с 185 «Конкурс», м. Київ, 03049.  
 

Оргкомітет конкурсу звертається з проханням вчасно повідомити учнів та їхніх батьків 

про проведення конкурсу та оприлюднити інформаційні матеріали на сайті Вашої організації. 
 

 

Вивчаємо німецьку – пізнаємо світ! 

 

  


