Регламент проведення регіональних олімпіад з лінгвістики
(2016/17 н. р.)
1. Загальні положення; склад учасників, реєстрація
Регіональні олімпіади проводять місцеві оргкомітети за підтримки центральних координаторів. Оргкомітети затверджують склад журі олімпіади. Інформаційна підтримка олімпіад здійснюється на сайті ling.org.ua, а також на окремих регіональних сайтах, посилання
на які публікуються на центральному сайті.
Спеціальних знань для участі й успішного виступу на олімпіаді мати не потрібно. Приклади задач, які пропонують на лінгвістичних олімпіадах, опубліковано в інтернеті. Мета проведення — 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 в кожному регіоні складається з єдиного туру, що передбачає індивідуальну роботу учасників. Олімпіада
пройде в таких регіонах:
Місце
проведення

Регіони, учням з яких дозволено участь

Вінниця

Вінницька, Житомирська та Чернігівська області

Дніпро

Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області

Запоріжжя

Запорізька і Донецька області; Крим

Львів

Львівська, Волинська та Закарпатська області

Миколаїв

Миколаївська область

Одеса

Одеська та Херсонська області

Тернопіль

Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області

Харків

Харківська, Київська, Луганська, Полтавська та Сумська області; Київ

Чернівці

Чернівецька та Івано-Франківська області

Для участі в заході необхідно завчасно зареєструватися. Електронну реєстрацію проводять
на індивідуальному сайті регіональної олімпіади або на централізованому сайті (див. вище). Учасникам, які не встигли зареєструватися, може бути відмовлено в участі, навіть якщо вони прийдуть на тур.
Учасники отримують умови задач українською або російською мовою залежно від їхніх
побажань (але лише однією мовою). Кожен учасник може писати роботу українською або
російською мовою, але бажано писати роботу тією мовою, якою учасник отримав завдання.
Усі запитання стосовно умов задач учасники повинні адресувати під час туру членам журі.
Після олімпіади умови задач учасники залишають собі.

Зразки розв’язків задач публікують в інтернеті не пізніше ніж на наступний день після
завершення туру.
Спроба учасника списати та інша нечесна поведінка можуть і будуть покарані організаторами дискваліфікацією.

2. Формат туру і підведення підсумків
У кожному регіоні тур олімпіади проходить у двох заліках:
¾ Молодший залік — для учнів 6, 7 та 8-х класів. На розсуд місцевих організаторів у
цьому заліку можуть змагатися учні молодших класів.
¾ Старший залік — для учнів 9, 10 та 11-х класів. На розсуд місцевих організаторів у
цьому заліку можуть змагатися учні професійних ліцеїв.
Максимальна оцінка, яку учасник може здобути за одну задачу, становить 20 балів. Оцінки
за всі задачі додають. Таким чином, максимальний можливий сумарний результат складає 80 балів. Результат виступу учасника визначається набраною сумою балів, а в разі точної рівності цього показника — класом навчання (молодше — краще).
Учасників нагороджують дипломами, виходячи з таких засад:
¾ Загальна кількість призових (I, II і III) місць має складати орієнтовно від чверті до
половини кількості всіх учасників у даному заліку.
¾ Мають бути врахованими суттєві розриви між результатами учасників.
¾ На розсуд організаторів дипломами-відзнаками можуть бути нагороджені учасники, що не отримали призового місця.
¾ Окремими дипломами може бути нагороджено учасників, що найкраще розв’язали
ту чи іншу задачу, навіть якщо вони вже мають диплом призера або диплом-відзнаку.
Усі результати буде оприлюднено в інтернеті. Публікації підлягають також і детальні критерії оцінювання робіт.

3. Відбір серед переможців
За умови надсилання місцевим оргкомітетом центральним координаторам електронних
копій робіт відповідних учасників та на розсуд журі олімпіади і центральних координаторів:
¾ У кожному з двох вікових заліків по два чи більше учасників, що вдало виступили
на регіональній олімпіаді, зможуть розраховувати на безкоштовну поїздку (у супроводі одного з місцевих організаторів) у Київ для участі в IV Київській відкритій олімпіаді з лінгвістики, що пройде у березні 2017 р.
¾ Серед переможців усіх регіональних олімпіад відберуть кількох, яким буде оплачено
поїздку в Ригу для участі у латвійській національній олімпіаді з лінгвістики, що пройде у першій половині 2017 р.

