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протокол засідання 
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УМОВИ 

проведення Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади 

з української мови і літератури-2021 

I. Загальні положення 

1.1. Документ визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської 

учнівської інтернет-олімпіади з української мови і літератури-2021 (далі – 

інтернет-олімпіада). 

Ці Умови розроблено з урахуванням вимог Положення про Всеукраїнські 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України 21 грудня 2016 р. № 1587, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за № 16/29884. 

1.2. Основними завданнями інтернет-олімпіади є: 

 а) виявлення та розвиток в учнів творчих здібностей; 

 б) подальше вдосконалення системи роботи з обдарованою 

молоддю; 

 в) підвищення цікавости школярів до поглибленого вивчення 

української мови і літератури, стимулювання розвитку філологічних 

здібностей; 

 г) сприяння вибору професії українського філолога. 

1.3. Організатором інтернет-олімпіади є Національний університет 

“Острозька академія” (далі – Організатор). 

1.4. Технічне й методичне забезпечення інтернет-олімпіади здійснює 

Організатор. 

1.5. Для складання завдань інтернет-олімпіади Організатор створює 

предметно-методичну комісію, до складу якої входять фахівці з філологічної 



галузі, у складі не більше 5 (п’яти) осіб. Члени комісії відповідають за науковий 

рівень змісту завдань і їх нерозголошення до початку інтернет-олімпіади. 

1.6. Під час проведення інтернет-олімпіади оброблення особистих даних 

учасників відбуватиметься з урахуванням вимог Закону України “Про захист 

персональних даних”. 

II. Порядок організації та проведення інтернет-олімпіади 

2.1. Реєстрація учасників інтернет-олімпіади відбувається тільки на сайті 

Організатора https://olimp.oa.edu.ua/. 

2.2. Реєстраційну заявку заповнює сам учень у період із 25 січня до 

15 лютого 2021 року, натиснувши “Новий обліковий запис”. Після чого 

потрібно заповнити всі обов’язкові поля й натиснути “Створити запис”. Далі, 

зайшовши під своїм ім’ям, у категорії курсів “Олімпіади” обрати 

“Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з української мови і літератури-

2021” і натиснути “Зареєструвати мене”. 

2.3. Інтернет-олімпіада відбувається у два етапи. 

2.4. Перший етап триває з 20 лютого до 5 березня 2021 року як інтернет-

тестування, що містить завдання з української мови і літератури відповідно до 

програми для закладів загальної середньої освіти. За складністю тести 

відповідають рівню завдань з української мови і літератури для зовнішнього 

незалежного оцінювання. Тести інтернет-олімпіади єдині для всіх учасників 

незалежно від типу закладу освіти й форми навчання. 

2.4.1. Для участи в першому етапі потрібно в період із 25 січня до 

15 лютого 2021 року створити обліковий запис на сайті https://olimp.oa.edu.ua/ 

й зареєструватися на курс “Всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з 

української мови і літератури-2021” (див. п. 2.2). У будь-який час із 

20 лютого до 5 березня 2021 року зайти на цей сайт під своїм іменем і 

виконати тестові завдання. Узяти участь в інтернет-олімпіаді можуть лише ті 

учні, які отримали підтвердження про реєстрацію. Пароль до тестування буде 

надіслано на електронні адреси зареєстрованих учасників 19 лютого 2021 року. 

2.4.2. Тестування відбувається в онлайн-режимі та триває 60 хвилин після 

введення паролю. 
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2.4.3. Результат свого тестування учасник інтернет-олімпіади побачить 

відразу після його закінчення. 

2.4.4. Зареєстрований учасник може пройти тестування тільки один раз. 

2.4.5. Під час виконання тестів заборонено використовувати підручники, 

довідники, словники, додаткові засоби комунікації тощо. 

2.5. За підсумками першого етапу тридцять учнів, які наберуть найбільшу 

кількість балів, отримають запрошення для участи в другому (фінальному) 

етапі інтернет-олімпіади. Запрошення будуть надіслані на електронні адреси 

учасників не пізніше, ніж за 10 днів до проведення фінального етапу. 

2.6. Другий (фінальний) етап інтернет-олімпіади, який передбачає 

написання учнівського твору на запропоновану тему, відбудеться на базі 

Національного університету “Острозька академія” 26 березня 2021 року. 

2.6.1. Написання твору триватиме 80 хвилин. 

2.6.2. Обсяг твору – 200–250 слів. 

2.6.3. Під час оцінювання твору журі враховуватиме чіткість 

формулювання тези, доречну аргументацію, логічність і послідовність викладу, 

вправне формулювання висновків, грамотність. 

2.6.4. Максимальна оцінка за творче завдання – 20 балів: 

 2 бали – за чітко сформульовану тезу; 

 2 бали – за два доречні аргументи, що найкраще підтверджують 

позицію автора; 

 2 бали – за вдалий приклад із художньої літератури чи інших видів 

мистецтва; 

 2 бали – за показовий приклад з історії, сучасного суспільного життя 

або особистого досвіду; 

 2 бали – за логічність твору (правильний розподіл на абзаци, 

доречність вставних слів тощо); 

 2 бали – за вправно сформульовані висновки; 

 8 балів – за грамотність (дотримання правописних, лексико-

стилістичних і граматичних норм): 

 8 балів – 0–1 помилка; 



 7 балів – 2–3 помилки; 

 6 балів – 4–5 помилок; 

 5 балів – 6–7 помилок; 

 4 бали – 8–9 помилок; 

 3 бали – 10–11 помилок; 

 2 бали – 12–13 помилок; 

 1 бал – 14–15 помилок; 

 0 балів – 16 помилок і більше. 

2.6.5. Якщо учнівський твір не відповідатиме запропонованій темі, журі 

виставлятиме 0 (нуль) балів. 

2.7. У разі запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів для 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та заборони відвідувати 

заклади освіти другий (фінальний) етап інтернет-олімпіади відбудеться онлайн 

і триватиме з 15 до 22 березня 2021 року. Упродовж цього періоду переможці 

першого етапу повинні самостійно написати твір і надіслати його, а також 

заповнену заявку учасника (див. Додаток А наприкінці документа) із назвою 

“Прізвище. Заявка” (Наприклад: Андріюк. Заявка) на електронну адресу 

iryna.rabchuk@oa.edu.ua. 

2.7.1. Роботу обсягом 200–250 слів потрібно оформити відповідно до 

таких вимог: 

 формат *.doc або *.docx (гарнітура Times New Roman; кегль – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5 без табуляцій і переносів; береги: ліворуч – 2,5 см, 

угорі, внизу – 2 см, праворуч – 1 см; відступ абзацу – 1,25 см); 

 усі цитати виділяти лапками “”, указувати автора висловлювання чи 

джерело, із якого запозичено матеріал; 

 чітко диференціювати тире (–) й дефіс (-). 

2.7.2. Для утвердження академічної доброчесности всі надіслані твори 

буде перевірено антиплагіатними програмами на наявність текстових збігів. 

Журі зберігає за собою право оцінювати в 0 (нуль) балів тексти, оригінальність 

яких не перевищує 75%. 
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2.7.3. Під час оцінювання твору журі враховуватиме п. 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 

цих Умов. 

2.7.4. Якщо оформлення учнівського твору не відповідатиме технічним 

вимогам, зазначеним у пункті 2.7.1 цих Умов, журі відніматиме 2 (два) бали від 

загальної оцінки. 

2.8. Оприлюднення результатів другого (фінального) етапу інтернет-

олімпіади відбудеться в день його проведення. 

2.9. У разі проведення другого (фінального) етапу онлайн, зумовленого 

причинами, указаними в п. 2.7 цих Умов, результати інтернет-олімпіади буде 

оприлюднено до 30 березня 2021 року на сайті olimp.oa.edu.ua, а також на 

інших ресурсах Організатора. 

III. Учасники інтернет-олімпіади 

3.1. Учасниками інтернет-олімпіади можуть бути учні 11 класів закладів 

загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти всіх форм 

власности. 

3.2. Участь в інтернет-олімпіаді безкоштовна, добровільна й 

індивідуальна. 

3.3. До місця проведення другого (фінального) етапу учасники інтернет-

олімпіади прибувають самостійно або в супроводі дорослих, маючи при собі 

паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток. 

3.4. Учасники інтернет-олімпіади повинні дотримуватися цих Умов, норм 

і правил безпеки життєдіяльности, виконувати рішення Оргкомітету і журі. 

IV. Оргкомітет інтернет-олімпіади 

4.1. До складу Оргкомітету інтернет-олімпіади входять науково-

педагогічні працівники кафедри української мови і літератури Національного 

університету “Острозька академія”. 

4.2. Оргкомітет: 

4.2.1. розробляє план організаційних заходів інтернет-олімпіади, визначає 

терміни її проведення; 

4.2.2. формує склад учасників інтернет-олімпіади відповідно до цих 

Умов; 



4.2.3. проводить поточну організаційну роботу з підготовки й проведення 

інтернет-олімпіади; 

4.2.4. забезпечує дотримання порядку під час проведення інтернет-

олімпіади і сприяє висвітленню результатів у засобах масової інформації. 

V. Журі інтернет-олімпіади 

5.1. Для проведення другого (фінального) етапу Організатор формує журі 

з науково-педагогічних працівників університету, учителів, методистів і 

студентів. Його очолює голова, який забезпечує об’єктивність перевірки й 

оцінювання робіт учасників інтернет-олімпіади. 

5.2. Журі перевіряє й оцінює роботи учасників інтернет-олімпіади 

відповідно до цих Умов, надає Оргкомітету звіт про результати. 

VI. Нагородження учасників інтернет-олімпіади 

6.1. Переможцями інтернет-олімпіади є учасники другого (фінального) 

етапу, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

6.2. Переможцям другого (фінального) етапу результати інтернет-

олімпіади будуть зараховані на першому році навчання в оцінку однієї з 

фахових дисциплін (в обсязі не більше 15 (п’ятнадцяти) балів) у разі вступу на 

освітньо-професійну програму «Українська мова та література» або 

«Літературна творчість і художній переклад» у Національному університеті 

«Острозька академія». 

6.3. Нагородження переможців і вручення дипломів відбудеться в день 

проведення другого (фінального) етапу в Національному університеті 

“Острозька академія”. 

6.4. У разі проведення другого (фінального) етапу онлайн, зумовленого 

причинами, указаними в п. 2.7 цих Умов, дипломи буде надіслано переможцям 

інтернет-олімпіади на поштові адреси, указані в заявці, упродовж тижня після 

оприлюднення результатів. 

6.5. У разі втрати диплом не поновлюють і дублікат не видають. 

6.6. Учасники інтернет-олімпіади мають право ознайомитися з 

результатами перевірки робіт до підбиття остаточних підсумків та звертатися 

до Оргкомітету в разі виникнення питань щодо правильности й об’єктивности 



оцінювання виконаних завдань. 

VII. Фінансування інтернет-олімпіади 

7.1. Інтернет-олімпіаду фінансують за кошти, не заборонені 

законодавством України. 

7.2. Проїзд, харчування і проживання учасники другого (фінального) 

етапу оплачують самостійно. 

7.3. Відрядження вчителів, членів журі оплачують організації, у яких 

вони працюють. 

VIII. Контакти організаторів 

Кафедра української мови і літератури  

Національного університету “Острозька академія”, 

просп. Незалежности, 3, м. Острог, Рівненська обл., 35800 

Контактні особи: 

Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька 

академія”; e-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua; 

Рабчук Ірина Юріївна, викладачка кафедри української мови і літератури 

Національного університету “Острозька академія”; e-mail: 

iryna.rabchuk@oa.edu.ua. 
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Додаток А 

ЗАЯВКА 

Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________.  

Повна назва закладу освіти: ______________________________________ 

____________________________________________________________________.  

Клас: ______.  

Домашня адреса: вул. _____________________________, буд. ___, кв. ___, 

місто (село) _________________________, район __________________________, 

область ________________________, індекс __________.  

Адреса й номер відділення «Нової пошти» (за наявности в населеному 

пункті): _____________________________________________________________.  

Мобільний телефон: ___________________________________________. 


