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ЗАТВЕРДЖЕНО
Г олова Ради директоров

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛ1МП
«Пюземна (зиглШ сыш) мова»
серед студетгпв ВИЗ I—И р!вн!в акредитацн Херсонсько! облает!
1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Op rani затором ол!мшади «Тноземна (англтйська) мова» е Рада
директорш ВНЗ I—II р!вн!в акредитацй Херсонсько! облает!, обласне методичне
об’еднання викладач!в шоземно! мови, предетавники циклових/предметних
ком!с!й англшськоТ мови/гуманггарних дисциплш ВНЗ I-II р!вн?в акредитацн
Херсонсько! облает! та адмшютращя Морського коледжу Херсонсько! державно!
морсько! академн.
1.2. О л!мтада проводиться з предмету «Тноземна (англшська) мова» для
студент!в загальноосв!тньо! подготовки вищих навчальних закладдв I—II р!вн!в
акредитацн Херсонсько! область
1.3. М ета проведения ол1мшади; виявлення, в!дб!р та шдтримка
обдаровано! молод!, розвиток та реал!зац!я зддбностей студент!в, розвиток
!нтересу до англшсько! мови та культури англомовних крш'н,
актив!зад1я
навчально-шзнавально! дояльноси студент!», шдвшцення фахового р!вия
студент! в.
2. ОРГАШ ЗАЩ Я ОЛ1МШАДИ
2.1. Обласна ол!мп!ада проводиться у два етапи:
I етап - внутргшнгй - проводиться у грудн! у вищих навчальних закладах
облает! I—II р!вшв акредитацн. Псрсможсць ол!мп!ади рскомсндуеться для участ!
в обласшй ол!мп!ад!.
II етап - обласний - проводиться у квпш-травш на баз! Морського коледжу
Херсонсько! державно! морсько! академи.
3. УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛ1МШАДИ
3.1. Ол!мп!ада проводиться на добровшьних засадах.
3.2. До участ! у 11 етап! ол!мп!ади з предмету «1ноземна (англШська) мова»
залучаеться один студент I або II курсу загшшноосвгшьо! шдготовки, який nod»
I м!сце у I етаи!.

3.3. Учасник II стану повинен махи при соб! студснтський квиток, який
поевщчуе його особу.
3.4. Час на проведения обл ас hoi олшшади в1дводиться в!дпов!дно до
епециф!ки предмету- - 4 академ!чн1 годный.
3.5. Заявки на участь в области олшшад* надсилаються за тиждень до
проведения олшшади на адресу пр. Ушакова 14/1, або на електронну пошту
m ore@ tk.kherson.iia.
Телефон для довшок: (095) 227-08-24; (0552) 49-81-35.
Заявки, надюлаш июля вказано! даты, до уваги не беруться.
3.6. Кожен учасник олшшади отримуе умови завдань, арку ini для
виконання завдань та чернетки.
4, ЖУР1 ОЛШ Ш АДИ
4.1. Склад жур! формуеться шляхом жеребкування серед присутшх
учасник! в засщання методичного об'еднання викладач1в шоземно! мови
ВНЗ I I I pifiiiiB акредитацп Херсонеько! облает!.
4.2. Голова жур! обираеться шляхом жеребкування серед представттав
навчальних заклад!в, як! тдготували переможшв минуло! олшшади.
Жур!
перев!ряе роботы учасник!» олшшади за встановленымы
4.3. Г
критериями ощнювання, анал!зуе пщеумки виконання студентами завдань,
выявляе характерн! помилки, дае ощнку р!вня подготовки студенттв та визначае
рейтиш' учасник!» ол!мшади.
4.3.
Навчальний заклад, який проводить ол!мшаду, у той же день ого л о т у е
пщеумки проведения II етапу обласно! ол!мп!ади з предмету «Хноземна
(англ!йська) мова» серед студентш вищих навчальних закладш I—II р!вн!в
акредитацп та надсилае протокол !з шдписами головы жур!, члешв жур1 та
секретаря ол!мп!ади на адресу базового ВНЗ radadirektoriv-kherson@ ram bler.ru.
5. АПЕЛЯЦШНА КОМ1СЯ
5.1. До складу апеляцшно! ком!с!У входять представники орган!зац!йного
ком!тету (адм!н!страц!я Морського коледжу ХерсонськоУ державно! морсько!
академп), голова жур! та викладач!, як! не ввшшли до складу жур!, але також
обираються шляхом жеребкування.
5.2. Апеляцшна ком!с!я розглядае апеляцн учасник!» ол!мп!ади, як! були
подан! не шзшше одн!е‘! годики п!сля оголошення попередн!х результатов.
5.3. Заяву на апелящю учасник ол!мп!ади по дае особисто, вщетоюе свою
позищю щодо розв’язання завдання та отримуе остаточну в!дпов!дь апеляцшно!
KOM icii. Прс-цес перев!рки роб!т та апеляцхя в!дбуваються без участ! будь-яких
сторонних ос!б, батьюв або викладачш.
5.4. Матер!али розглядаються апелящйною ком!с!ею не бшыне години июля
подання обгрунтованоУ заяви. Результаты розгляду апеляцн оформлюються
протоколом, в я кому виставляеться в!дпов!дна обгрунтована оц!нка (бал).
5.5. Рш ення апеляцшно! ком!сп е остаточным.

6. ФУНКЦИ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ОДНАННЯ ВИКЛАДАЧШ
АНГЛ1ЙСБК01МОВИ ПРИ ШДГОТОВЦ1 ТА ПРОВЕДЕНЫ ОЛ1МШАДИ
6.1. Члени обласного методичного об’еднання п1сля проведения I етапу
ол!мп1ади, але не шзшше 01 с1чня, надсилають до базового ВНЗ на електронну
адресу radadirektoriv-kherson@rambler.ru завдання для поповнення арх!ву
типових завдань та в!дпов1дають за Тх коректшсть.
6.2. ГПсля проведения ол1мп!ади голова методичного об’еднання надае
матер1али про проведения ол!м тади з предмету «Гноземна (англшська) мова» для
оприлюднення результате на сайт базового ВНЗ.
7. ПРОГРАМА ОЛ1МП1АДИ
7.1. Завдання до олшшади формуються на шдстав! завдань, представлених
членами методичного об’еднання вищих навчальних заклад1в I-II р1вн1в
акредитацй', як! приймають участь в ол!мп!ад1 та обираються шляхом
жеребкування за годину до проведения ол!мшади.
7.2. Учасникам
ол!мшади
будуть
запропоноваш
завдання
з
прослуховування тексту, читан ня та говор! ння.
7.3. Ор!ентовна тематика завдань та критерЙ оц1нювання вказаш у
пояснювальн!й запиещ, яка додаеться.
8. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИК1В ОЛ1МШАДИ
8.1. Переможцем II етапу ВсеукраУнськоТ ол1мп!ади вважаеться студент,
який одноос1бно набрав не менше 85% вщ максимально можливоУ кшькост! бал!в.
8.2. Призерами II етапу ол!мшади можуть бути студента, яю набрали не
менше 65 % вщ максимально!' к!лькост! бал!в, але не б!льше п’яти ос!б.
8.3. Вс! переможц! та призере II етапу ол!мп1ади нагороджуються
грамотами Ради директор!в ВНЗ I-II р!вня акредитац!!' ХерсонськоУ облает!.
9. ФШАНСУВАННЯ ОЛ1МП1АДИ
9.1. Витрати на вщрядження студент! в та супроводжуючих Ух oci6 з числа
викладач!в з предмету «1ноземна (англ!Йська) мова» для участ! у II етап! ОбласноУ
ол1мп!ади зд1йснюються Ухн!ми навчальними закладами.
9.2. Матер!ально-техн!чне забезпечення II етапу ВсеукраУнськоУ ол!мп!ади
здшснюеться навчальним закладом, у якому вона проводиться.

Методист базового ВНЗ I—II р!вн!в
акредитац!!' ХерсонськоУ облает!

Т.О. Литвиненко

Голова методичного об’еднання
викладачт !ноземноУ мови

О.В. Костюченко

