
Положення  

про Всеукраїнську Інтернет-олімпіаду з англійської мови  

в Національному університеті «Острозька академія» 

для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти України 

 

1. Положення про Олімпіаду. 

2. Порядок організації та проведення Олімпіади. 

● Реєстрація. 

● Етапи Олімпіади. 

● Інтернет-тестування. 

● Публікація результатів Олімпіади. 

● Вручення сертифікатів переможцям Олімпіади. 

3. Порядок участі в олімпіаді та визначення переможців. 

4. Організаційне, методичне та фінансове забезпечення олімпіади. 

5. Контактна інформація організаторів. 

 

1. Положення про олімпіаду. 

Інтернет-олімпіада (надалі Олімпіада) проводиться кафедрою 

англійської мови та літератури факультету романо-германських мов 

Національного університету «Острозька академія» для учнів 8-11 класів 

загальноосвітніх середніх закладів з метою виявлення здібної молоді, її 

стимулювання до обрання професії філолога, вчителя іноземної мови та 

навчання у НаУОА за спеціальністю  “035 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська” та підготовки до 

складання випускних та вступних іспитів з англійської мови. Положення про 

Інтернет-олімпіаду серед учнів 8-11 класів (надалі Положення) визначає 

порядок організації та проведення Інтернет-олімпіади, її організаційне, 

методичне та фінансове забезпечення, порядок участі в Олімпіаді та порядок 

визначення переможців. 



Основною метою та завданнями Олімпіади є виявлення та розвиток у 

учнів творчих здібностей; стимулювання їх інтересу до дослідницької 

діяльності; створення умов для інтелектуального росту учнів; підтримка 

здібних дітей, в тому числі сприяння у виборі професії філолога та вчителя 

іноземної мови, продовження навчання; пропагування наукових знань. 

Олімпіада проводиться кафедрою англійської мови та літератури 

факультету романо-германських мов НаУОА (надалі Організатори) відповідно 

до навчальних програм з англійської мови закладів середньої освіти. 

Координацію організаційного та технічного забезпечення проведення 

Олімпіади здійснюють Організатори. Для проведення та підбиття підсумків 

Олімпіади, Організаторами формується Журі у складі не менше 5 чоловік. 

Інформація про Олімпіаду та порядок участі в ній публікується на офіційному 

сайті Організатора olimp.oa.edu.ua. 

Організатор не несе відповідальності за отримання неправильної 

інформації про Олімпіаду, якщо учасник отримав таку інформацію у 

неофіційному порядку. 

Участь у Олімпіаді є добровільною та індивідуальною. 

 

2. Порядок організації та проведення Олімпіади. 

2.1. Реєстрація 

Збір заявок для участі у Олімпіаді проводиться тільки шляхом реєстрації 

на офіційному сайті Організатора. Заявки приймаються до встановленого 

терміну. 

Заявка на участь у Олімпіаді заповнюється самим учнем у 

розділі Реєстрація, і триває з 1 грудня 2022 року до 10 січня 2023 року.  

2.2. Олімпіада проводиться у три етапи. 

Перший етап - Тест “Reading and English in Use” 

Проведення першого етапу: з 9 год. 30 хв. 11.01.2023 р. до 9 год. 30 хв. 

12.01.2023 р. 



Для участі в конкурсі натисніть на напис «Пройти тестування» у 

визначений вище період. До тестування допускаються тільки зареєстровані 

учасники, які після реєстрації отримали підтвердження про участь та пароль 

на тестування. 

Другий етап – Тест “Listening Comprehension” 

Проведення другого етапу: з 10 год. 30 хв. 11.01.2023 р. до 10 год. 30 хв. 

12.01.2023 р. 

Для участі в конкурсі натисніть на напис «Пройти тестування» у 

визначений вище період. До тестування допускаються тільки зареєстровані 

учасники, які пройшли перший етап - Тест “Reading and English in Use.” 

Третій етап – “Writing” 

Проведення третього етапу: з 11 год. 30 хв. 11.01.2023 р. до 11 год. 30 хв. 

12.01.2023 р. 

Для участі в конкурсі натисніть на напис «Пройти тестування» у 

визначений вище період. До письма допускаються тільки зареєстровані 

учасники, які пройшли перший етап - Тест “Reading and English in Use” та 

другий етап – Тест “Listening Comprehension.” 

2.3. Інтернет-тестування 

1. Усі три етапи Олімпіади проводяться у вигляді Інтернет тестування, яке 

містить завдання з аудіювання, читання, граматики, лексики та письма. 

Виконуючи завдання тесту учні мають змогу продемонструвати своє вміння 

розуміти англійську мову на слух та писемну англійську мову. Тести складено 

на матеріалі різноманітних текстів з автентичних джерел та за складністю 

відповідають рівню завдань з англійської мови Зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

2. Тестування проходить в інтернет-режимі. Тестування доступне протягом 

доби та триває після введення паролю 60 хвилин. 

3. Результат свого тестування учасник побачить відразу по закінченню. 

4. Зареєстрований учасник може пройти тестування тільки один раз. 



5. Максимальна кількість балів за тест на першому етапі: 40 балів. З них: 

Reading – 20 балів, English in Use – 20 балів. Максимальна кількість балів за 

тест Listening на другому етапі – 30 балів. Максимальна кількість балів за 

написання Writing на третьому етапі – 30 балів. 

2.4. Публікація результатів фінального туру Олімпіади  

Результати олімпіади буде повідомлено учасникам через їхню електронну 

скриньку.   

2.5. Вручення дипломів/сертифікатів переможцям Олімпіади  

Дипломи переможцям та сертифікати учасникам буде надіслано Новою 

поштою за рахунок учасників або їх електронну версію на електронну 

скриньку. 

 

3.Порядок участі в Олімпіаді та визначення переможців. 

1. В Олімпіаді беруть участь учні 8-11-х класів закладів загальної середньої 

освіти України. 

2. Завдання Олімпіади єдині для всіх учасників, незалежно від типу 

освітнього закладу та форми навчання. 

3. Завдання затверджуються предметним Журі Олімпіади. 

4. Оцінювання відповідей на Інтернет-тестуванні відбувається автоматично, 

оцінка відповідей творчого фінального етапу Олімпіади проводять члени 

предметного Журі Олімпіади. 

5. Списки переможців та призерів визначаються предметним Журі.  

6. Апеляції не приймаються. 

7. Переможцями вважаються учасники, які в сумі набрали максимальну 

кількість балів за тестування. 

8. Переможці нагороджуються дипломами. Решта учасників отримують 

сертифікати про участь у Олімпіаді. 

 

4. Організаційне, методичне та фінансове забезпечення Олімпіади 



1. Організатори у рамках затвердженого бюджету здійснюють організаційно-

методичне забезпечення проведення Олімпіади. 

2. Організаційно-фінансове та технічне забезпечення організації та 

проведення Олімпіади здійснюється Організаторами. 

 

5. Контактна інформація організаторів Національний університет 

“Острозька академія”  

35800, 

Рівненська обл., 

м. Острог, 

вул. Семінарська 2, 

факультет романо-германських мов, 

Сайт із розміщеними завданнями Олімпіади: olimp.oa.edu.ua 

Контактна особа: 

Єсіпова Катерина Валентинівна, викладач кафедри англійської мови та 

літератури 

kateryna.yesipova@oa.edu.ua 
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