
Рекомендації щодо проведення 

II (районного) етапу Київської відкритої олімпіади з лінгвістики 

у 2015/16 н. р. 

Олімпіаду з лінгвістики проводять для учнів 9—11-х класів. Учні молодших класів допускаються до 

участі, якщо вони виступають за 9-й клас. 

Усіх учасників олімпіади необхідно розсадити по одному за парту і за можливості так, щоб учні з 

одного навчального закладу не сиділи за сусідніми партами. У кожному кабінеті протягом усієї 

олімпіади має перебувати спостерігач, обов’язком якого є стежити за тим, щоб ніхто з учасників не 

списував з інтернету та одне в одного. 

Текст олімпіади складається з шести задач тестового характеру, однакових для всіх класів. На ви-

конання роботи дається чотири години. Одну й ту саму лінгвістичну задачу учасники з різними ін-

тересами можуть сприймати дуже по-різному, але загалом можна сказати, що задачі розташовані 

в середньому в порядку зростання складності. Максимальний результат по кожній із задач скла-

дає 20 балів. Результат виступу учасника — сума балів за всі задачі (максимум — 120 балів). 

Підсумки підводять по всіх паралелях спільно: розподіл місць та рекомендації до участі у III етапі 

олімпіади загальні для всіх класів. Результати кожного учасника по кожній з шести задач бажано 

занести в електронну таблицю, що дозволить краще проаналізувати їхній виступ, автоматично під-

рахувати суму балів та відсортувати за нею учасників. 

Призові місця слід розподіляти, виходячи з загальних положень і реалій у кожному конкретному 

районі. Виходячи з запропонованого тексту, приблизні орієнтири можуть бути такими: результат у 

60 і більше балів скоріше за все заслуговує на призове місце; результат у 20 і менше балів на при-

зове місце не заслуговує. Відповідно, результат від 21 до 59 балів оцінюється цілком на розсуд 

району. 

Кількість призерів у заявці на III етап немає сенсу обмежувати з технічних міркувань, але не бажа-

но включати туди тих учнів, хто не хоче або навряд чи піде на міську олімпіаду. Учні, що не потра-

пили до заявки, за бажання зможуть зареєструватися для участі в міському етапі олімпіади додат-

ково — на сайті олімпіади (див. нижче). Міський етап проходить у двох заліках: для 9—11-х класів і 

для 6—8-х. 

На районному етапі олімпіади учасники записують лише відповіді до завдань, не пояснюючи їх. 

Поля для вписування відповідей містяться на самих умовах задач — по завершенні олімпіади уча-

сники здають їх організаторам (це чотири сторінки, які можна надрукувати на чотирьох аркушах 

або ж на двох аркушах з обох боків). Критерії оцінювання відповідей також вказано безпосеред-

ньо у завданнях. 

Учасник має підписати свою роботу у спеціально відведеному полі на першій сторінці, а організа-

тори — забезпечити те, щоб кожен аркуш учасника можна було ідентифікувати і він не загубився. 

Для цього можна завчасно проставити на кожному аркуші шифр учасника або попросити учасників 

зробити це самостійно і пересвідчитися, що на всіх аркушах, які здає учасник, дійсно стоїть шифр. 

Крім того, якщо район вважатиме це за краще, підписувати шифром, а не іменем, можна і перший 



аркуш роботи, а відповідність між шифрами та іменами зберігати деінде. Для зручності пропонує-

мо видавати умови і збирати роботи учасників у файлах. 

Як чернетку можна використовувати зошити або додаткові порожні аркуші A4. Чернетка до розг-

ляду та перевірки не приймається. 

Запропоновані на олімпіаді задачі можуть охоплювати в тому чи іншому вигляді такі теми, як се-

мантика, синтаксис і морфологія, фонетика, системи письма. При цьому володіти відповідною те-

рмінологією або мати будь-які інші попередні знання з лінгвістики чи іноземних мов учаснику для 

успішного виступу зовсім не обов’язково. Деякі задачі, однак, можуть вимагати відносно високого 

рівня володіння українською мовою, а також містити елементи математики. 

Відповіді на запитання учасників, оголошення з приводу умов задач і под. бажано давати, поради-

вшись з упорядником завдань (див. нижче). Разом із тим задачі складено таким чином, щоб на 

переважну більшість питань учасників можна (і потрібно) було відповідати «без коментарів». 

Оскільки завдання мають характер тестів, апеляції результатів цього року не передбачено. За ба-

жання, однак, окремі райони можуть її проводити.  

Організаторів II етапу олімпіади просимо по завершенні перевірки надсилати результати своїх ра-

йонів на адресу info@ling.org.ua. 

Умови та розв’язки задач, а також надіслані організаторами результати буде опубліковано на сайті 

ling.org.ua. З питань методичного забезпечення олімпіади просимо звертатися до упорядника за-

вдань Данила Мисака: danmysak@gmail.com, 0 50 250-34-71. 
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