Регламент проведення
VI Київської відкритої олімпіади з лінгвістики
(2018/19 н. р.)
1. Загальні положення та склад учасників
Олімпіада проходить у березні 2019 року на базі київської спеціалізованої школи № 52.
Мати спеціальні знання чи володіти іноземними мовами для участі й успішного виступу
на олімпіаді не потрібно. Приклади задач, які пропонують на лінгвістичних змаганнях,
можна переглянути на сайті олімпіади: ling.org.ua.
Олімпіада складається з двох турів — особистого та командного. Ці тури проходять у різні
дні.
Участь в олімпіаді є добровільною, безкоштовною й відкритою: до участі запрошуються
учні, що стали переможцями попереднього етапу змагання та потрапили в заявку відповідного району, а також інші школярі, які самостійно зареєструються для участі на сайті
олімпіади. Зареєстрованими на сайті мають бути і всі команди, що бажають узяти участь
у командному турі.
Електронна реєстрація розпочинається на сайті олімпіади за 20 днів і завершується за 10
днів до олімпіади. Учасникам, які не встигли зареєструватися, може бути відмовлено в
участі, навіть якщо вони прийдуть на тур.
У змаганні беруть участь учні шкіл, ліцеїв і гімназій різних міст України без обмежень на
клас навчання. На правах гостей до складу учасників можуть долучатися школярі з інших країн; вони нарівні з усіма змагаються за призові місця.
Аркуші для записування розв’язків учасники дістають від організаторів. Як під час особистого, так і під час командного туру всі запитання стосовно умов задач учасники повинні адресувати членам журі, що періодично заходять у кожен кабінет. Після олімпіади
умови задач учасники залишають собі.
Користуватися електронними пристроями та будь-якими друкованими чи наперед підготовленими матеріалами під час написання турів заборонено. За спробу списати або скористатися для написання роботи зовнішніми джерелами інформації учасника олімпіади
або команду дискваліфікують, а їхній результат анулюють.

2. Особистий тур
Особистий тур олімпіади проходитиме з 10:00 у неділю, 17 березня, 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 не допускається.
Молодшим класам пропонують 4 задачі для розв’язування протягом 4 годин. Старшим
класам пропонують 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, максимальний можливий сумарний результат для молодших класів складає 80 балів, а для старших — 100 балів.
На розсуд журі кожну задачу може бути розбито на кілька блоків (наприклад, окремо пояснення та відповіді), а бал за окремі блоки виставлено залежно від того, як оцінено інші
блоки тієї ж або навіть інших задач. Скажімо, один із потенційних критеріїв виглядає
таким чином: ненульовий бал за пояснення виставляють лише тим учасникам, хто у сумі
за блоки відповідей до всіх задач набрав не менше ніж половину можливих балів.
Учасники отримують умови задач українською або російською мовою (але тільки однією
мовою) залежно від їхніх побажань, указаних під час електронної реєстрації. Якщо учасник потрапив у заявку району і додатково не реєструвався, він отримає умови задач українською мовою.
Кожен учасник може писати роботу українською, російською або англійською мовами,
але бажано писати роботу тією мовою, якою учасник або команда отримали завдання.
Учасників особистого етапу з найвищими показниками нагороджують дипломами. Окремими дипломами може бути нагороджено учнів, що найкраще розв’язали ту чи іншу
задачу.
Правила формування складу учасників відбіркових зборів на міжнародну олімпіаду описано у відповідному розділі нижче.

3. Командний тур
Командний тур проходитиме в суботу, 16 березня, письмово у трьох заліках; конкретний
час початку і тривалість олімпіади у кожному з заліків буде оголошено на сайті олімпіади
після завершення електронної реєстрації.
Кожна команда повинна складатися з трьох, чотирьох або п’яти учнів. У виняткових випадках (на розсуд журі) команди можуть складатися з двох учнів. Обмежень на те, хто може входити до складу однієї команди, немає. Зокрема, членами однієї команди дозволено
бути учням молодших і старших класів, що вчаться в різних навчальних закладах або
навіть містах.
Кожна зареєстрована команда може брати участь лише в одному заліку залежно від свого
складу:

¾ У заліку «Ех» змагаються команди, у складі яких є або хоча б один учень, який
вчиться поза Києвом та Київською областю, або хоча б один учень, що ставав учасником відбіркових зборів до міжнародної олімпіади.
¾ У заліку «Ес» змагаються команди, що не входять до заліку «Ех» і в складі яких є
принаймні один учень, що вчиться у 9, 10 або 11-му класі.
¾ У заліку «Ем» змагаються команди, що не входять до заліку «Ех» і в складі яких немає учнів, що вчаться у класі, старшому за 8-й.
В усіх заліках командам буде запропоновано розв’язати по одній задачі. Команда працює
над задачею спільно в окремому кабінеті або за окремим столом. Результат роботи — це
один зв’язний текст розв’язку (можливо, записаний різними членами команди у кількох
частинах на кількох аркушах). Команді бажано вибрати собі учасника-капітана, що керуватиме процесом розв’язування, але офіційно статус капітана на олімпіаді не фіксують.
Реєстрація команд відбувається за допомогою спеціальної форми, яка заповнюється на
всіх членів команди один раз одним із членів команди або вчителем з обов’язковим вказанням контактних даних особи, що реєструє команду. Під час реєстрації слід вказати мову (українську або російську), якою команда хоче отримати завдання туру.
Питання про допуск чи недопуск незареєстрованих команд і окремих членів команд, а
також команд, що прибули у складі, відмінному від зареєстрованого, розглядається організаторами на місці, але в жодному разі команда не може складатися більше ніж з п’яти
учнів.
Команди з найкращими у кожному з заліків результатами нагороджують дипломами. На
розсуд журі окремими дипломами може бути нагороджено команди, що показали гарний
(хоч і не найкращий) результат з огляду на їхній віковий склад.

4. Перевірка робіт, оголошення результатів та апеляція
Перевірку проводять за електронними сканованими копіями робіт відповідно до розроблених членами журі критеріїв. Результатом перевірки кожної задачі є електронна таблиця з детальним розподілом балів 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.
Усі результати як особистого, так і командного туру, включно з детальним розподілом балів для кожного учасника, публікують на сайті олімпіади не пізніше ніж через 10 днів із
дня проведення останнього туру олімпіади. Публікації підлягають також зразки правильних розв’язань і детальні критерії оцінювання робіт.
З моменту оприлюднення результатів — але не пізніше ніж на 14-й день із дня проведення останнього туру олімпіади — учасники мають можливість подати апеляцію шляхом
перегляду електронного варіанта своєї роботи та надсилання електронної заявки членам

журі. Учасники можуть подавати апеляції також і на чужі роботи (причому як у бік збільшення, так і в бік зменшення балів). У разі зміни оцінки за роботу журі повідомляє про
цей факт учасника, роботу якого було переглянуто, електронним листом або SMS-повідомленням.
Після розгляду всіх апеляцій результати змагання вважають остаточними. Саме за остаточними результатами відбувається розподіл місць та відбір на міжнародну олімпіаду.

5. Відбір на міжнародну олімпіаду
Особистий тур цьогорічної олімпіади слугує попереднім відбором команди України для
участі у XVII Міжнародній лінгвістичній олімпіаді, що пройде влітку у Південній Кореї.
Для тих, хто потрапить на міжнародну олімпіаду, участь у ній є безкоштовною, включаючи переліт, проживання й харчування.
За результатами особистого туру буде сформовано склад учасників додаткових відбіркових зборів, що пройдуть у квітні. Склад учасників відбору визначає на власний розсуд
журі олімпіади, однак гарантовано допущено до участі у відборі буде таких учасників:
¾ Сімох учасників, що покажуть найкращий результат у заліку для старших класів.
¾ Учасника, що покаже найкращий результат у заліку для молодших класів (якщо
кілька учасників матимуть однаковий найвищий результат, до участі у відборах
буде допущено їх усіх).
Сам відбір передбачатиме два 5-годинних тури по 5 задач у кожному, спільних для всіх
класів. Відібрана команда складатиметься з чотирьох учнів. Підсумки відбору підбиватимуть таким чином:
¾ Якщо за сумою балів за два тури відбору (максимум 200 балів) один або кілька учнів, що змагалися на олімпіаді у заліку для молодших класів, увійдуть до верхньої
четвірки серед усіх учасників, вони стають членами команди. Решта учнів з молодших класів до складу команди не потрапляє (але див. виняток нижче).
¾ Для решти учасників (тобто тих, що виступали у старшому заліку) підраховують
суму балів за два тури відбору та за особистий тур олімпіади (максимум 300 балів).
До складу команди потрапляють ті, в кого сумарний бал найвищий. Винятком є
ситуація, коли до складу команди не потрапив ніхто з молодшого заліку, а всі четверо переможців у 300-бальному заліку є 11-класниками. У такому випадку до команди входять лише троє переможців, а четвертий учасник визначається серед учнів, що вчаться у класах, молодших за 11-й, за сумою двох турів відбору (максимум
200 балів).
У разі рівності балів в учасників перевагу надають тому, що вчиться порівняно з іншим у
молодшому класі. Однак перевага навіть в один бал є суттєвою. Якщо присудити місце в
команді необхідно одному з кількох учасників, які показали однаковий результат і при
цьому вчаться на одній паралелі, ситуацію вирішують за допомогою «інтелектуального

жеребкування» — паралельного розв’язування учасниками однієї чи кількох простих
лінгвістичних задач у бліц-форматі.
Переможцям відбору, які на момент завершення зборів не мають закордонного паспорта,
дійсного для виїзду на міжнародну олімпіаду, може бути відмовлено в праві на поїздку;
на їхнє місце у команді в такому випадку претендують учасники відбору, що показали
наступний за ними результат.

