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Положення
про обласну учнівську олімпіаду із зарубіжної літератури серед учнів
9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області

І. Загальні положення

1. Положення про обласну учнівську олімпіаду із зарубіжної літератури
серед учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської
області визначає порядок організації та проведення обласної учнівської
олімпіади із зарубіжної літератури (далі -

Олімпіада), її організаційне,

методичне та фінансове забезпечення, порядок участі учнів 9-11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області в Олімпіаді та
визначення переможців.

2. Основними завданнями Олімпіади є:
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стимулювання

творчого

самовдосконалення

учнівської

молоді;

виявлення, розвиток обдарованих учнів;
реалізація здібностей талановитих учнів;
підвищення інтересу до поглибленого вивчення зарубіжної літератури;
активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
підвищення рівня викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх
навчальних закладах Миколаївської області.

3. Керівником Олімпіади є департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації.

4. Організатором і координатором Олімпіади є Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти (далі -

Інститут), на який

покладається організаційно-методичне забезпечення проведення заходу.

5. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації забезпечує контроль за дотриманням вимог цього Положення
під час проведення всіх етапів Олімпіади.

6. Для організації та проведення Олімпіади департаментом освіти і науки
Миколаївської обласної державної адміністрації створюється організаційний
комітет, експертна комісія, комісія по складанню завдань, а для перевірки
виконання завдань та оцінювання результатів - журі.

7. Для складання завдань Олімпіади голова журі формує комісію по
складанню завдань, до якої входять фахівці відповідної галузі в складі не
більше п’яти осіб. Члени комісії по складанню завдань забезпечують науковий
рівень змісту завдань та їх нерозголошеність до моменту оприлюднення.
Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії по
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складанню завдань, забороняється. Завдання готуються окремо для кожного
класу.
8. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі
(правильність

перевірки,

об’єктивність

оцінювання

робіт,

визначення

переможців Олімпіади) наказом департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації призначається експертна комісія.

9. Переможців Олімпіади визначають в особистій першості.

10. Олімпіада є очною формою змагань.

11. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповідь
державною мовою.

II. Порядок проведення Олімпіади

1. Олімпіада проводиться з ЗО жовтня 2017 року по 25 лютого 2018 року
в три етапи:
перший (шкільний) етап - на базі загальноосвітніх навчальних закладів
Миколаївської області - з ЗО жовтня по 20 листопада 2017 року;
другий (районний (міський)) етап - 02 грудня 2017 року;
третій (обласний) етап - 25 лютого 2018 року.

2. Перший (шкільний) етап Олімпіади:

1) Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів і журі,
експертних комісій першого (шкільного) етапу Олімпіади, а також рішення
відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника навчального
• закладу.
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2) Завдання першого (шкільного) етапу для учасників Олімпіади готують
комісії по складанню завдань, склад яких затверджується наказом керівника
навчального закладу.
3) Звіти про проведення Олімпіади та заяви-анкети на участь команд у
наступному етапі, останні згідно з додатком, оргкомітети першого (шкільного)
етапу надають до районних (міських) оргкомітетів до 27 листопада 2017 року.

3. Другий (районний (міський)) етап Олімпіади:

1) Другий

(районний

(міський))

етап

Олімпіади

проводиться

за

завданнями Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.

2) Персональний склад оргкомітету та журі, у тому числі голови,
заступника, секретаря, експертних комісій другого (районого (міського)) етапу
Олімпіади, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами
відділів освіти районних державних адміністрацій (міських рад).

3) Звіти про проведення другого (районого (міського)) етапу та заявки
на участь у третьому (обласному) етапі, оргкомітети другого (районного
(міського)) етапу Олімпіади надають до обласного оргкомітету до 22 січня
2018 року.

4. Третій (обласний) етап Олімпіади:

1) Персональний склад оргкомітету і журі, у тому числі голови та його
заступника, секретаря, експертної комісії, а також рішення оргкомітету
затверджується наказом департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
державної адміністрації.
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2) Заклади освіти, на базі яких проводиться третій (обласний) етап
Олімпіади готують приміщення та створюють безпечні умови для виконання
олімпіадних завдань.

3) Завдання для проведення третього (обласного) етапу Олімпіади готує
комісія по складанню завдань.

4) При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками,
словниками,

таблицями,

картами,

електронним

обладнанням,

засобами

комунікації (мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені
оргкомітетом, журі та відповідно затверджені протоколом.

5) При виконанні письмових робіт, що підлягають шифруванню,
забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню
робіт.

III. Учасники Олімпіади

1. У

першому (шкільному)

загальноосвітніх

навчальних

етапі

закладів,

Олімпіади
які

беруть

виявили

участь

бажання.

учні

Будь-які

обмеження права участі учнів в першому (шкільному) етапі Олімпіади
забороняються.

2. У

другому (районному

(міському))

етапі беруть

участь

учні

9-11-х класів, які стали переможцями першого (шкільного) етапу Олімпіади.

3. У третьому (обласному) етапі беруть участь учні 9-11-х класів
загальноосвітніх навчальних

закладів

Миколаївської області, які

переможцями другого (районного (міського)) етапу Олімпіади.

стали
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4. На всіх етапах Олімпіади учні за бажанням мають право брати участь у
змаганнях

серед

учнів

на

клас

старший,

ніж

клас

їх

навчання

в

загальноосвітньому навчальному закладі.

5. До місця проведення Олімпіади учні прибувають організовано в
супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про
народження, учнівський квиток.

6. Керівник команди призначається з числа вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів, які брали участь у підготовці учнів і не є членами журі або
оргкомітету відповідного етапу Олімпіади.

7. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих,
які є керівниками команди.

8. Керівники команд повинні забезпечити своєчасне прибуття учнів на
Олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів.

9. Керівник команди після прибуття до місця проведення третього
(обласного) етапу Олімпіади надає до оргкомітету оригінал нової заяви-анкети
із зазначенням причини заміни учнів, які не змогли взяти участь у змаганнях
із поважних причин.

10. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, які їх
замінюють) та інших осіб у перебіг Олімпіади, проживання та харчування
разом із учасниками, участь у перевірці робіт та апеляцій.

11. Оргкомітетом можуть бути створені відповідні умови для дитини з
особливими потребами, яка бере участь в Олімпіаді.
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12. Учасники Олімпіади повинні дотримуватися вимог її проведення,
норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі.

IV. Критерії оцінювання робіт учасників Олімпіади

1. Тестові завдання у відкритій формі, завдання на встановлення
відповідності або послідовності інформації; визначення літературознавчого
терміна чи поняття, що стосується вивченого твору, за його змістом дозволяють
більш повно й точно перевірити знання, основні вміння і навички роботи
з художнім твором, уявлення про творчість письменників, окремі жанри,
елементи

змісту

та

форми,

їх

взаємозв’язок

і

можуть

буті

оцінені

від 1 до 3 балів.

2. Завдання, що потребують розгорнутої відповіді, можуть бути оцінені
від 3 до 6 балів.

3. Завдання творчого характеру оцінюється за 12-ти бальною системою.

4. Кількість балів за кожне завдання визначається комісією по складанню
завдань.

5. Переможцями стають учні, які набрали найбільшу сумарну кількість
балів, але не менше ніж третину від максимально можливої кількості балів.

V. Апеляція

1. Учасники Олімпіади на всіх етапах мають право ознайомитися з
відповідями завдань, запропонованими журі, і з попередніми результатами
перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
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2. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення
змагань подавати заяву в письмовій формі експертній комісії з приводу
правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати
письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків
Олімпіади.
3. Строки

подання

апеляції

визначаються

оргкомітетом,

про

що

повідомляється учасникам перед початком Олімпіади. У заяві учень повинен
зазначити причину апеляції.

4. Рішення експертної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії
та надається для ознайомлення заявнику.

VI. Нагородження учасників Олімпіади

1. Переможцями Олімпіади вважаються учні, які набрали найбільшу
сумарну

кількість

балів.

Такі

учні

нагороджуються

дипломами

І, II і III ступенів.

2. Прізвища та імена переможців Олімпіади записуються в дипломах у
називному відмінку.

3. Переможці визначаються на спільному засіданні оргкомітету та журі.

4. Переможці третього (обласного) етапу Олімпіади нагороджуються
дипломами І, II, III ступенів окремо за класами в кількості, що не перевищує
50 % числа учасників Олімпіади відповідного класу з орієнтовним розподілом
кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.
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5. Результати
затверджуються

проведення
відповідним

третього
наказом

(обласного)
департаменту

етапу
освіти

Олімпіади
і

науки

Миколаївської обласної державної адміністрації.
|

6. Кращі

роботи

учасників

Олімпіади

можуть

бути

відзначені

спеціальними дипломами.

7. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

VII. Оргкомітет Олімпіади

1. Оргкомітет створюється з числа керівників наукових установ та
І

організацій, що проводять Олімпіаду, працівників методичних установ,
представників місцевих органів державної влади, громадських організацій.

2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова
оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з
організації проведення Олімпіади.

3. Оргкомітет проводить роботу з підготовки, забезпечує порядок
проведення Олімпіади, сприяє висвітленню результатів Олімпіади в засобах
масової інформації.

4. На спільному з журі засіданні оргкомітету та журі Олімпіади
приймають рішення щодо визначення та нагородження переможців.

5. Рішення за підсумками проведення Олімпіади підписується головами
оргкомітету, журі та секретарем оргкомітету.

!
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VIII. Журі та експертна комісія Олімпіади

1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових
працівників академічних установ і вищих навчальних закладів, викладачів,
учителів, методистів тощо. Журі очолює голова, який має одного або кількох
заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова,
а за його відсутності - заступник.

2. До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Олімпіади.

3. Голова журі Олімпіади:
бере участь у формуванні складу журі;
забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників;
надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт
учасників;
формує та очолює комісію по складанню завдань.

4. Журі:
перевіряє та оцінює учнівські роботи;
після

завершення

змагань

проводить

консультації

для

учасників

Олімпіади щодо виконання запропонованих завдань;
аналізує рівень підготовки учасників Олімпіади, готує подання про
нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт;
надає до оргкомітету звіти про результати проведення Олімпіади.

5. Експертна комісія:
надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт
учасників;
здійснює апеляцію;

І
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бере участь у складанні аналітичних і науково-методичних документів за
результатами проведеної Олімпіади.
IX. Порядок визначення кількісного складу команд

1. До складу команд другого (районного (міського)) етапу Олімпіади
входять по 1 учню від кожної паралелі (9-11 -х класів), по 3 особи
від загальноосвітнього навчального закладу.

2. До складу команд третього (обласного) етапу Олімпіади входять
по 1 учню від кожної паралелі (9-11-х класів), по 3 особи від району (міста).

3. Командам - учасницям третього (обласного) етапу Олімпіади надається право включення до їх складу одного учасника додатково за кожний
диплом І ступеня, отриманий членом відповідної команди в третьому
(обласному) етапі Олімпіади попереднього року.

4. Дія пункту 3 розділу IX цього Положення не поширюється на команди,
які мали переможців, нагороджених дипломом І ступеня в позаминулому році,
навіть якщо попереднього року Олімпіада не проводилася.

X. Фінансування Олімпіади

1. Проведення Олімпіади фінансується за рахунок місцевого бюджету:

1) витрати на проведення першого (шкільного) і другого (районного
(міського)) етапів - витрати на проїзд (в обидва кінці) і харчування в дорозі
учасників; відрядження осіб, що супроводжують учнів, несуть відповідні
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відділи (управління) освіти, установи та навчальні заклади, що направляють
команду або окремих учасників на Олімпіаду;

2) витрати на оплату праці комісії по складанню завдань другого
(районного (міського)) і третього (обласного) етапів; харчування та проживання
учасників і перевірку робіт третього (обласного) етапу здійснює Миколаївський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в межах асигнувань,
передбачених кошторисом на проведення Олімпіади.

2. Харчування

учасників

Олімпіади

проводиться

за

нормами,

передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів, відповідно до примітки
1, 2 додатку 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

3. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі,

експертної комісії

Олімпіади здійснюється за рахунок установ, в яких вони працюють.

4. До роботи зі складання завдань для Олімпіади всіх етапів та до участі в
роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних навчальних
закладів, установ та організацій на договірних підставах із оплатою праці
відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора департаменту начальник управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту
освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації

Додаток
до Положення про обласну
учнівську олімпіаду
із зарубіжної літератури
серед учнів 9-11 -х класів
загальноосвітніх навчальних
закладів Миколаївської області
(підпункт 3 пункт 3 розділ II)

Заява-анкета
на участь в обласній учнівській олімпіаді із зарубіжної літератури серед учнів
9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника;
2. Дата народження (число, місяць, рік);
3. Найменування навчального закладу;
4. Клас навчання;
5. Клас, за який учень буде виконувати завдання на олімпіаді;
6. Місце, що посів учасник на II (районному (міському)) етапі олімпіади;
7. Прізвище, ім’я, по батькові педагога, який підготував учня;
8. Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника команди.
Місце печатки

Підпис керівника

