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ШАНОВНІ учні 10–11 класів! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ З 

ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Прикладна лінгвістика – сучасний науковий напрям, спрямований на 

розв’язання практичних завдань різних сфер життєдіяльності, а також 

галузей науки й техніки за допомогою лінгвістичних досліджень. 

Спеціальність «Прикладна лінгвістика» готує фахівців у галузі теорії та 

практики перекладу (українська, англійська, німецька мови), комунікативної 

діяльності (сфера радіо та телебачення, реклами, PR-технологій, Інтернет-

мережевих комунікацій, лінгвістична експертиза), освітньої галузі 

(викладання мов у школі та вищих навчальних закладах).  

 

ЗМІСТОВІ НАПРЯМКИ ОЛІМПІАДИ 

1. Лінгвістика. Будова мовної системи (орфографія, лексикологія, 

синтаксис, морфологія). 

2. Англійська (на вибір німецька) філологія (елементарні засади 

перекладу, країнознавство (англійське/німецьке). 

3. Сучасні напрями прикладної лінгвістики (культура мовлення, 

психолінгвістика, етнолінгвістика, основи текстології, комунікативна 

лінгвістика).  

 

УМОВИ УЧАСТІ В ОЛІМПІАДІ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

1. Регіональна олімпіада із прикладної лінгвістики проходитиме у 

два етапи: І етап – дистанційний (Інтернет-мережа); ІІ етап – на базі 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

(м. Миколаїв). 

2. Не пізніше встановленого терміну (30.01.2018р.) подати на 

ел. адресу olimpiada.pr.lingv@gmail.com файл (robota_Ivanenko.doc), що 

містить відомості про учасника, його наукового керівника та текст 

виконаної роботи (зразок додається). 



3. За результатами І дистанційного туру олімпіади із прикладної 

лінгвістики на e-mail учасника буде відправлено запрошення для участі у ІІ 

турі регіональної олімпіади із прикладної лінгвістики (форма роботи – 

тестова), що відбудеться 22 лютого з 10.00 до 11.30 на базі Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського (ауд. 01.129).  

4. Оголошення результатів регіональної олімпіади з прикладної 

лінгвістики, нагородження учасників та їх наукових керівників відбудеться 

22 лютого 2018 рокуо 13.00 в актовій залі Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського. 

5. Олімпіадні завдання розміщено на сайтах Департаменту освіти і 

науки Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївського науково-

методичного центру, на Google-disk аккаунта олімпіади 

(https://drive.google.com/open?id=1SN28bQkRXvdlORpTYfSHgW69y6cAfEYf  

посилання на загальну папку з документами; 

https://drive.google.com/open?id=15a6KGmxAnhIfkjZTvHOKPoTAn9-

gkf76   завдання дистанційного туру; 

https://drive.google.com/open?id=1XbSb1BdvPM8MZWlsb6TRvYsclicGtB4k 

інформаційний лист; 

https://drive.google.com/open?id=1l5oeyGZ1T4DrzqLJ4Qs0TlTUyQVBxwrg 

шаблон бланка відповідей) та на сайті кафедри загальної та прикладної 

лінгвістики (http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=69) 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

30.01.2018 р. – кінцевий термін подання робіт; 

22.02.2018 – 9.30 – реєстрація учасників; 10.00 – 11.30 – проведення ІІ туру 

олімпіади, 11.30–12.30 – екскурсія університетом, знайомство зі 

студентською громадою спеціальності «Прикладна лінгвістика», 12.30–12.50 

– кава-брейк, 13.00 – підведення підсумків. 



 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ 

Роботи надсилаються на адресу olimpiada.pr.lingv@gmail.com в 

електронному вигляді. До розгляду приймаються роботи, в яких зазначено 

відомості про учасника та його наукового керівника (див. зразок). Технічні 

вимоги: формат паперу – А 4, орієнтація – книжкова, міжрядковий інтервал – 

1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, порядок виконання 

завдань повинен відповідати порядку, вказаному в файлі із завданнями. 

 

СТРУКТУРА РОБОТИ: 

рядок 1* – ім’я, по-батькові та прізвище учасника; 

рядок 2* – місце навчання (повна назва) 

рядок 3* – інформація про учасника (телефон, e-mail); 

рядок 4* – прізвище ім’я, по-батькові наукового керівника (із 

зазначенням категорії, посади, звання тощо) та його е-mail; 

текст роботи  
[* – рядки для обов’язкового заповнення] 

[відповіді до тестових завдань можна подавати у шаблонному листку 
відповідей (див. додатки)] 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Іванова Тетяна Сергіївна 

Новопетрівська ЗОШ №1 Арбузинського району Миколаївської обл.,  

учениця 10-А класу 

моб.тел. (093)ХХХ-ХХ-ХХ, e-mail: ivanovats@ukr.net; 

науковий керівник: ІВАНЕНКО Лариса Петрівна, вчитель української мови 

та літератури І категорії; e-mail: larisa54@gmail.com 

 
[Текст роботи…] 
 
 
 
 



КОНТАКТИ ОРКОМІТЕТУ: 

Організатори: Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського, філологічний факультет, кафедра загальної та 

прикладної лінгвістики. 

Е-mail: Кафедра прикладної лінгвістики pr_lingv@ukr.net, тел.: (0512) 

378824. 

Відповідальна особа: Бабій Юлія Борисівна, доктор філософії у галузі 

гуманітарних наук, доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, тел.: 

0933093631. 

Відповідальний секретар: 

Садова Ганна Юріївна 

тел.: 0934626617; 0682671657; 0669217141. 

 

БАЖАЄМО ТВОРЧИХ УСПІХІВ!  

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ! 


