УМОВИ
проведення Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади
з основ економіки для школярів
I. Загальні положення
1.1. Документ визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської
учнівської інтернет-олімпіади з основ економіки для школярів (далі – інтернетолімпіада).
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 та аналітичних здібностей;
б) подальше вдосконалення системи роботи з обдарованою молоддю;
в) підвищення цікавості школярів до поглибленого вивчення економіки,
стимулювання розвитку аналітичних здібностей;
г) сприяння вибору професії економіста, обліковця, фінансиста.
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 економіки, 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 до 04 квітня 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 інтернетолімпіада з основ економіки” і натиснути “Зареєструвати мене”.
2.3. Інтернет-олімпіада відбувається у два етапи.
2.4. Перший етап триває з 29 березня до 5 квітня 2021 року як інтернеттестування, що містить завдання з основ економіки, відповідно до програми для
закладів загальної середньої освіти. 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 до 04 квітня 2021 року
створити обліковий запис на сайті https://olimp.oa.edu.ua/ й зареєструватися на

курс “Основи економіки ” (див. п. 2.2). У будь-який час із 29 березня до 5
квітня 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 до 04 квітня 2021 року.
2.4.2. Тестування відбувається в онлайн-режимі та триває 60 хвилин після
введення паролю.
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 двадцять 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 есе на тему «Вплив пандемії на економіку України та світу»,
відбудеться на базі Національного університету “Острозька академія” 16 квітня
2021 року.
2.6.1. Написання есе триватиме до 15 квітня (надіслати есе та супровідний
лист на електронну скриньку kafedra.finansiv@oa.edu.ua )
У супровідному листі до наукової роботи зазначаються:

відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, клас навчання,
контакти);

повне найменування навчального закладу, населений пункт, де він
знаходиться (місто/село, район, область), контактний телефон й електронна
адреса (E-mail) школи;

відомості про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада,
науковий ступінь, звання, контакти).
2.6.2. Конкурсна робота за своєю структурою повинна містити такі
обов’язкові складові як:
 Вступ.
Вступ складається із групи компонентів, пов’язаних логічно й стилістично. На цьому
етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які Ви збираєтесь знайти відповіді
у своєму дослідженні.
При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на такі питання:
Чому тема, яку я висвітлюю, є важливою на даний момент?
Які поняття будуть вміщені у мої роздуми над темою?
Чи можу я поділити тему на декілька підтем?
Чи треба давати визначення термінам, вжитим у темі есе?

 Основна частина.
Ця частина передбачає викладення основного питання, розвиток аргументації, аналіз, а
також їх обґрунтування, виходячи з конкретних даних, інших аргументів і позицій з цього
питання. У процесі побудови есе важливо пам’ятати, що один абзац має містити одне
твердження і відповідне доведення, підкріплене власним баченням та креативними ідеями.
Велике значення для написання есе має вміння аналітично мислити. Об’єктом Ваших
спостережень та описів можуть бути економічні показники, що характеризують стан

економіки України або зарубіжних країн, світової економіки, а також вплив пандемії на
економічний розвиток країн, тощо.

 Завершуюча частина.
Ця частина містить узагальнення й аргументовані висновки з теми із вказівкою сфери
застосування. Підсумок есе – це і додаткові пояснення, уточнення, підкріплення викладеного
в основній частині. Для цього рекомендують вживати повторення, ілюстрації, цитати,
вражаючі твердження.
Хоча есе здебільшого має трьохчастинну структуру, ця робота повинна бути цілісною,
а не «склеєною» зі вступу, основної частини та висновку. Важливу роль тут відіграють
«місточки» - переходи від однієї частини до іншої.

 Література.
Як НЕ слід писати есе:
НЕ вносьте в есе інформацію, яка не підтверджує Вашу думку.
НЕ треба писати особисту біографію, детальні подробиці Вашого життя.
НЕ бійтеся почати спочатку, якщо вже написана робота не відповідає темі есе.
НЕ використовуйте загальний набір фраз та тверджень.
НЕ використовуйте цитати без імені автора.
НЕ надсилайте роботу, не перевіривши її.

2.6.3. Під час оцінювання
есе
журі враховуватиме чіткість
формулювання тези, доречну аргументацію, логічність і послідовність викладу,
вправне формулювання висновків, грамотність.
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
16 квітня 2021 року. Упродовж цього періоду переможці першого етапу повинні
самостійно написати есе і надіслати його, а також заповнену заявку учасника
(див. Додаток А наприкінці документа) із назвою “Прізвище. Заявка”
(Наприклад: Андріюк. Заявка) на електронну адресу kafedra.finansiv@oa.edu.ua
2.7.1. До участі в Конкурсі допускаються роботи у електронному варіанті
обсягом 2-3 сторінки у форматі Microsoft Word, шрифт і розмір літер всіх частин
– Times New Roman, 14 nm. Поля сторінок: ліве, нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1
см.;
- усі цитати виділяти лапками “”, указувати автора висловлювання чи
джерело, із якого запозичено матеріал.
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%.
2.7.3. Під час оцінювання есе журі враховуватиме п. 2.6.3 цих Умов.
2.8. Оприлюднення результатів другого (фінального) етапу інтернетолімпіади 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 17 квітня 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 9-11 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 інтернетолімпіади 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 науковопедагогічні працівники кафедри фінансів, обліку і аудиту 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 інтернетолімпіади 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 і студентів. Його очолює голова,
який забезпечує об’єктивність перевірки й оцінювання робіт учасників інтернетолімпіади.
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 інтернетолімпіади будуть зараховані на першому році навчання в оцінку однієї з фахових
дисциплін (в обсязі не більше 15 (п’ятнадцяти) балів) у разі вступу на освітньопрофесійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» або «Облік і
оподаткування» у Національному університеті «Острозька академія» та вручені
призи.
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 фінансів, обліку і аудиту
Національного університету “Острозька академія”, вул.
Семінарська,2, м. Острог, Рівненська обл., 35800
Контактні особи:
Мамонтова Наталія Анатоліївна, професор, доктор економічних наук,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету
“Острозька академія”; e-mail: nataliya.mamontova@oa.edu.ua;
Новак Анна Федорівна, викладачка кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного університету
“Острозька
академія”; e-mail:
anna.tsymbaliuk@oa.edu.ua.

Завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
доктор економічних наук, професор

Наталія МАМОНТОВА

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: ___________________________________________.

