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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
«Іноземна (англійська) мова»
серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором олімпіади «Іноземна (англійська) мова» є Рада
директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області, обласне методичне
об’єднання викладачів іноземної мови, представники циклових/предметних
комісій англійської мови/гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Херсонської області та адміністрація Морського коледжу Херсонської державної
морської академії.
1.2. Олімпіада проводиться з предмету «Іноземна (англійська) мова» для
студентів загальноосвітньої підготовки вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації Херсонської області.
1.3. Мета проведення олімпіади: виявлення, відбір та підтримка
обдарованої молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, розвиток
інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація
навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення фахового рівня
студентів.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛІМПІАДИ
2.1. Обласна олімпіада проводиться у два етапи:
І етап – внутрішній – проводиться у грудні у вищих навчальних закладах
області І–ІІ рівнів акредитації. Переможець олімпіади рекомендується для участі
в обласній олімпіаді.
ІІ етап – обласний – проводиться у квітні-травні на базі Морського коледжу
Херсонської державної морської академії.
3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
3.1. Олімпіада проводиться на добровільних засадах.
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3.2. До участі у ІІ етапі олімпіади з предмету «Іноземна (англійська) мова»
залучається один студент І або ІІ курсу загальноосвітньої підготовки, який посів
І місце у І етапі.
3.3. Учасник ІІ етапу повинен мати при собі студентський квиток, який
посвідчує його особу.
3.4. Час на проведення обласної олімпіади відводиться відповідно до
специфіки предмету - 4 академічні години.
3.5. Заявки на участь в обласній олімпіаді надсилаються за тиждень до
проведення олімпіади на адресу пр. Ушакова 14/1, або на електронну пошту
more@tlc.kherson.ua.
Телефон для довідок: (095) 227-08-24; (0552) 49-81-35.
Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться.
3.6. Кожен учасник олімпіади отримує умови завдань, аркуші для
виконання завдань та чернетки.
4. ЖУРІ ОЛІМПІАДИ
4.1. Склад журі формується шляхом жеребкування серед присутніх
учасників засідання методичного об’єднання викладачів іноземної мови
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області.
4.2. Голова журі обирається шляхом жеребкування серед представників
навчальних закладів, які підготували переможців минулої олімпіади.
4.3. Журі перевіряє роботи учасників олімпіади за встановленими
критеріями оцінювання, аналізує підсумки виконання студентами завдань,
виявляє характерні помилки, дає оцінку рівня підготовки студентів та визначає
рейтинг учасників олімпіади.
4.3. Навчальний заклад, який проводить олімпіаду, у той же день оголошує
підсумки проведення ІІ етапу обласної олімпіади з предмету «Іноземна
(англійська) мова» серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації та надсилає протокол із підписами голови журі, членів журі та
секретаря олімпіади на адресу базового ВНЗ radadirektoriv-kherson@rambler.ru.
5. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСЯ
5.1. До складу апеляційної комісії входять представники організаційного
комітету (адміністрація Морського коледжу Херсонської державної морської
академії), голова журі та викладачі, які не ввійшли до складу журі, але також
обираються шляхом жеребкування.
5.2. Апеляційна комісія розглядає апеляції учасників олімпіади, які були
подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів.
5.3. Заяву на апеляцію учасник олімпіади подає особисто, відстоює свою
позицію щодо розв’язання завдання та отримує остаточну відповідь апеляційної
комісії. Процес перевірки робіт та апеляція відбуваються без участі будь-яких
сторонніх осіб, батьків або викладачів.
5.4. Матеріали розглядаються апеляційною комісією не більше години після
подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформлюються
протоколом, в якому виставляється відповідна обґрунтована оцінка (бал).
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5.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним.
6. ФУНКЦІЇ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ ОЛІМПІАДИ
6.1. Члени обласного методичного об’єднання після проведення І етапу
олімпіади, але не пізніше 01 січня, надсилають до базового ВНЗ на електронну
адресу radadirektoriv-kherson@rambler.ru завдання для поповнення архіву
типових завдань та відповідають за їх коректність.
6.2. Після проведення олімпіади голова методичного об’єднання надає
матеріали про проведення олімпіади з предмету «Іноземна (англійська) мова» для
оприлюднення результатів на сайті базового ВНЗ.
7. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ
7.1. Завдання до олімпіади формуються на підставі завдань, представлених
членами методичного об’єднання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, які приймають участь в олімпіаді та обираються шляхом
жеребкування за годину до проведення олімпіади.
7.2. Учасникам
олімпіади
будуть
запропоновані
завдання
з
прослуховування тексту, читання та говоріння.
7.3. Орієнтовна тематика завдань та критерії оцінювання вказані у
пояснювальній записці, яка додається.
8. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ
8.1. Переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади вважається студент,
який одноосібно набрав не менше 85% від максимально можливої кількості балів.
8.2. Призерами ІІ етапу олімпіади можуть бути студенти, які набрали не
менше 65 % від максимальної кількості балів, але не більше п’яти осіб.
8.3. Всі переможці та призери ІІ етапу олімпіади нагороджуються
грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Херсонської області.
9. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ
9.1. Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих їх осіб з числа
викладачів з предмету «Іноземна (англійська) мова» для участі у ІІ етапі Обласної
олімпіади здійснюються їхніми навчальними закладами.
9.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
здійснюється навчальним закладом, у якому вона проводиться.
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акредитації Херсонської області
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