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1. Загальні положення; склад учасників, реєстрація 

Олімпіаду проводить київська спеціалізована школа № 52 за підтримки Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, а також Інституту філології та механіко-
математичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Голова оргко-
мітету — Валерій Михайлович Шевченко, директор спеціалізованої школи № 52 (svm_52@mail.ru); 
голова журі і координатор — Данило Мисак, приватний підприємець (danmysak@gmail.com). 

Мета олімпіади — відкрити для українських школярів таку галузь науки, як лінгвістика, показати її 
цікаві й несподівані аспекти, стимулювати всебічний інтелектуальний розвиток учасників. 

Участь в олімпіаді є відкритою, добровільною і безкоштовною. Олімпіада складається з двох турів: 
особистого та командного, що проходитимуть у різні дні (14 березня командний тур, 15 березня — 
особистий). Про формат кожного з турів див. нижче. 

В олімпіаді мають право брати участь школярі всіх навчальних закладів України, незалежно від 
класу навчання. На правах гостей в олімпіаді можуть взяти участь школярі з інших країн: вони нарі-
вні з іншими змагаються за призові місця, але не можуть претендувати на місця у складі команд 
України на міжнародній олімпіаді. Учасникам з інших регіонів та країн організатори по змозі до-
помагають з проїздом і поселенням у Києві. 

Спеціальних знань для участі й успішного виступу на олімпіаді мати не потрібно. Приклади задач, 
які пропонують на лінгвістичних олімпіадах, можна переглянути на сайті змагання: ling.org.ua. 

Для участі в олімпіаді учням необхідно зареєструватися. Електронну реєстрацію буде відкрито на 
сайті олімпіади за 10 днів до дня проведення першого з турів; реєстрація триватиме не менше ніж 
7 днів і по завершенні цього терміну може бути завершена в будь-який момент на розсуд органі-
заторів. Учасникам, які не встигли зареєструватися, може бути відмовлено в участі, навіть якщо 
вони прийдуть на тур. Подробиці стосовно реєстрації на командний тур і принципи формування 
команд описано у відповідному розділі нижче. 

Учасники отримують умови задач українською або російською мовою залежно від їхніх побажань. 
Кожен учасник може писати роботу українською, російською або англійською мовами, але бажано 
писати роботу мовою, якою учасник отримав завдання. Робоча мова олімпіади — українська. 

Аркуші для записування розв’язків учасники отримують від організаторів. Як під час особистого, 
так і під час командного туру всі запитання стосовно умов задач учасники повинні адресувати чле-
нам журі, що періодично заходитимуть у кожен кабінет. Після олімпіади умови задач учасники 
залишають собі. 

Зразки розв’язання задач публікують на сайті олімпіади відразу по завершенні відповідного туру. 

Спроба учасника чи команди списати та інша нечесна поведінка можуть і будуть покарані органі-
заторами шляхом дискваліфікації відповідного учасника чи команди. 
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2. Особистий тур 

Особистий тур проходитиме письмово окремо у двох заліках: для молодших класів і для старших. 
У заліку для молодших класів мають право змагатися учні, що навчаються у класах, не старших за 
8-й. У заліку для старших класів мають право змагатися учні, що навчаються у 9, 10 або 11-му класі. 
Участь молодших учасників у заліку для старших класів цього року не допускається. 

Молодшим класам буде запропоновано 4 задачі для розв’язування протягом 4 годин. Старшим 
класам буде запропоновано 5 задач на 5 годин. Комплект задач для молодших і старших класів є 
різним, але деякі задачі можуть бути спільними. В обох заліках максимальна оцінка, яку учасник 
може здобути за одну задачу, становить 20 балів. Оцінки за всі задачі додають. Таким чином, мак-
симальний можливий сумарний результат для молодших класів складає 80 балів, а для старших — 
100 балів. 

Ранжирування учасників здійснюють таким чином (окремо для молодших класів і для старших): 

1. Основним показником є набрана сума балів. 
2. За однакової суми балів кращим вважається результат того учасника, у якого при впорядку-

ванні всіх отриманих оцінок за незростанням послідовність балів є лексикографічно стар-
шою. Наприклад, якщо учасник А має оцінки 20 + 3 + 13 + 6 = 42, а учасник Б має оцінки 
19 + 20 + 0 + 3 = 42, то впорядкована послідовність учасника А виглядає як (20, 13, 6, 3), а 
впорядкована послідовність учасника Б має вигляд (20, 19, 3, 0). Результат учасника Б вва-
жається кращим, бо на першій позиції, де послідовності різняться, у нього стоїть більше чи-
сло: 19 > 13. 

3. Якщо впорядковані послідовності оцінок однакові, кращим вважають виступ учасника, що 
вчиться у молодшому класі. Наприклад, якщо десятикласник і одинадцятикласник мають 
однаковий розподіл балів, кращим є виступ десятикласника. 

4. У разі, якщо за всіма наведеними критеріями два або більше учасників, яких потрібно роз-
ділити, показали однаковий результат, між ними проводять жеребкування або додатковий 
тур олімпіади — на розсуд організаторів, але з урахуванням побажань самих учасників. 

Учасників особистого етапу буде нагороджено дипломами, виходячи з таких засад: 

 Загальна кількість призових (I, II і III) місць має складати орієнтовно від чверті до третини кі-
лькості всіх учасників у даному заліку. 

 Співвідношення перших, других і третіх місць серед усіх призових може складати орієнтов-
но 1 : 2 : 8. 

 Мають бути врахованими суттєві розриви між результатами учасників. Якщо такі розриви 
суперечать вищенаведеним пропорціям, то мають вищий за них пріоритет. 

 На розсуд організаторів дипломами-відзнаками можуть бути нагороджені учасники, що не 
отримали призового місця. 

 Окремими дипломами може бути нагороджено учасників, що найкраще розв’язали ту чи 
іншу задачу, навіть якщо вони вже мають диплом призера або диплом-відзнаку. 

Видачу дипломів учасника олімпіади тим учням, що не отримали диплома за успішний виступ, 
цього року не передбачено. 



Дипломи за успішний виступ учасники зможуть одержати на спеціальній церемонії нагородження, 
про час та місце якої буде повідомлено додатково. На розсуд організаторів деяким або всім учас-
никам, що отримали диплом, може бути додатково вручено цінні призи. Якщо на церемонію на-
городження, не попереджаючи оргкомітет, не з’явився ні сам учасник-киянин, ні хтось із його ба-
тьків, такий учень втрачає право на отримання диплома й призів. Учасникам, що не є киянами, 
дипломи і призи надсилаються поштою або передаються через керівника відповідної команди чи 
в інший узгоджений з учасником спосіб. 

Правила відбору на міжнародну олімпіаду описано у відповідному розділі нижче. 

3. Командний тур 

Командний тур проходитиме письмово в єдиному заліку. Тур триватиме від 2 до 3 годин. Кількість 
і формат задач буде визначено залежно від складу й сили зареєстрованих команд. Команда пра-
цює над задачами спільно в окремому кабінеті. Одну й ту саму задачу на розсуд команди може 
розв’язувати і записувати відразу кілька її членів. Але результат роботи по кожній задачі — це один 
зв’язний текст розв’язку (можливо, записаний у кількох частинах на кількох аркушах). Команді ба-
жано вибрати собі учасника-капітана, що керуватиме процесом розв’язування задач, однак офі-
ційно статус капітана на цьогорічній олімпіаді не фіксується. 

Кожна команда повинна складатися з трьох або чотирьох учнів. Обмежень на те, хто може входи-
ти до складу однієї команди, немає (зокрема, членами однієї команди дозволено бути учням мо-
лодших і старших класів, що можуть учитися в різних навчальних закладах або навіть містах). 
Участь школяра в командному турі олімпіади без участі в особистому турі небажана. 

Реєстрація команд відбуватиметься паралельно з реєстрацією учасників особистого туру. Під час 
реєстрації кожен учасник матиме змогу або відмовитися від участі в командному турі, або заявити 
про бажання брати участь у командному турі, не маючи конкретної команди, або вказати команду, 
в якій за взаємної згоди решти її членів буде виступати. В останньому випадку кожен із вказаних 
учнів також має зареєструватися, вказавши такий самий список членів команди. 

З-поміж учнів, що бажають взяти участь у командному турі, не маючи власної команди, організа-
торами буде сформовано збірні команди. Кожна така команда по можливості складатиметься з 4 
учнів. Про склад збірних команд буде оголошено не пізніше ніж за три дні до олімпіади для учнів, 
що зареєструвалися до цього моменту, і окремо для учнів, що зареєструвалися пізніше. Одна або 
кілька таких команд можуть бути сформованими у складі менше ніж 3 учасників, якщо інакше 
сформувати команди не виходить. 

Команди, що з’явилися на тур у складі, меншому за 3 учасників (у разі, якщо хтось відмовився чи 
захворів), до роботи в командному турі не допускаються. Винятком є збірні команди, які допуска-
ються до участі навіть у складі 1 або 2 учнів незалежно від обставин, які до цього призвели. Допуск 
чи недопуск незареєстрованих команд і окремих членів команд розглядається організаторами на 
місці, але в жодному разі команда не може складатися більше ніж з 4 учнів. 

Командний тур має цього року експериментальний характер, тому його переможців буде нагоро-
джено лише у випадку, якщо організатори вбачатимуть у цьому необхідність. 



4. Перевірка робіт, оголошення результатів та апеляція 

Перевірка відбувається за електронними сканованими копіями робіт відповідно до розроблених 
членами журі критеріїв. Результатом перевірки кожної задачі є електронна таблиця з детальною 
розбаловкою за всі елементи задачі по кожному учаснику. Зауваження до робіт не записуються 
ручкою в роботу (оскільки розглядаються електронні копії), а натомість приєднуються як коментарі 
до цієї таблиці. 

До процесу перевірки паралельно з членами журі може бути долучено самих учасників олімпіади: 
кожну задачу перевіряє принаймні один член журі і певна кількість учасників, висновки яких може 
бути використано для пошуку і виправлення помилок і неточностей, допущених під час перевірки 
цим членом журі. Базуючись на відповідних таблицях, остаточні оцінки виставляє голова журі. 

Усі результати як особистого, так і командного туру, включно з розбаловкою для кожного учасни-
ка, буде оприлюднено на сайті олімпіади в інтернеті протягом місяця з моменту завершення олім-
піади (але можливо, і значно раніше). Публікації підлягають також і детальні критерії оцінювання 
робіт. 

Протягом тижня з моменту оприлюднення результатів учасники мають можливість подати апеля-
цію шляхом перегляду електронного варіанта своєї роботи (захищеного, на вимогу учасника або 
команди, паролем) та надсилання листа на адресу info@ling.org.ua. Учасники можуть подавати 
апеляції також і на чужі не захищені паролем роботи (причому як у бік збільшення, так і в бік зме-
ншення балів). Після розгляду організаторами олімпіади всіх апеляцій результати змагання вва-
жають остаточними. Саме за остаточними результатами відбувається розподіл місць та відбір на 
міжнародну олімпіаду. 

5. Відбір на міжнародну олімпіаду 

Особистий тур цьогорічної олімпіади слугує відбором команди (точніше, двох команд) України для 
участі у XIII Міжнародній лінгвістичній олімпіаді, що пройде в липні у Болгарії. Для тих, хто потра-
пить на міжнародну олімпіаду, участь у ній є безкоштовною, включаючи переліт, проживання й 
харчування. 

Обидві відібрані команди складатимуться з чотирьох учасників і матимуть однаковий статус на 
міжнародній олімпіаді, але в командному турі цієї олімпіади вони змагатимуться окремо. 

До складу першої команди буде зараховано чотирьох учнів, що покажуть найкращі результати у 
заліку для старших класів (враховуючи всі критерії ранжирування, описані раніше). 

Склад другої команди буде визначено таким чином: 

 Одне місце забезпечено учаснику, що покаже найкращий результат у заліку для молодших 
класів (враховуючи критерії ранжирування). 

 Решту три місця матимуть учні, що показали найкращі після вже відібраної четвірки резуль-
тати в заліку для старших класів (з урахуванням критеріїв ранжирування), але при цьому за-
гальна кількість 11-класників в обох командах не має перевищувати чотирьох. Інакше кажу-
чи, під час добору відкидаються всі 11-класники, що в межах умовного внутрішнього зма-
гання між 11-класниками показали результат, нижчий від 4-го. 
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