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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
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Адреса сайту:
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ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Адреса оргкомітету:
Факультет лінгвістики НТУУ "КПІ"
пр. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 718-7,
03056, м. Київ
Доїхати до НТУУ "КПІ" можна з залізничного
вокзалу або автовокзалу міським транспортом до
станції метрополітену "Політехнічний інститут".
Орієнтири: Площа Знань, бібліотека, палац
культури НТУУ "КПІ".

ВСЕУКРАЇНСЬКА
СТУДЕНТСЬКА
ОЛІМПІАДА З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(ІІ етап)

11-13 квітня 2016 р.

Сходи знань, НТУУ "КПІ"

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України №1247 від 27.11.2015 р. «Про
проведення
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
у
2015/2016 н. р.»
на
базі
Національного технічного університету України
"Київський
політехнічний
інститут"
(НТУУ "КПІ")
проводиться
ІІ
етап
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
з
навчальної дисципліни «Англійська мова» серед
студентів вищих навчальних закладів України, де
англійська мова не є спеціальністю.
Перший етап олімпіади проводиться самостійно
кожним ВНЗ України ІІІ-ІV рівня акредитації
протягом січня-лютого 2016 р.
Другий етап проходить у 2 тури:
 перший
тур
(30.03-01.04.2016 р.):
тестування
на
платформі
Moodle
з
автоматичною перевіркою результатів робіт
(дистанційна форма участі).
 другий тур (11-13.04.2016 р.): написання
есе та усне спілкування з членами журі на
запропоновану тему (очна участь).
Аудиторія
Для участі в олімпіаді запрошуються переможці
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Вашого навчального закладу з навчальної
дисципліни «Англійська мова» (не більше
одного студента від кожного ВНЗ).
Вимоги до участі в олімпіаді
Забороняється приносити ноутбуки, нетбуки,
планшети, мобільні телефони, смартфони тощо з
метою використання інформації в електронному
вигляді. Користуватись будь-якими словниками
забороняється.

Мета олімпіади − надання ерудованій молоді
можливості
продемонструвати
знання
з
англійської мови.
Завдання олімпіади
Кількість спроб та час виконання тестових
завдань з англійської мови на платформі Moodle
обмежені. Всі роботи кодуються. Оцінювання
писемного
й
усного
мовлення
буде
здійснюватись членами журі за попередньо
встановленими та опублікованими на сайті
олімпіади критеріями оцінювання. Есе будуть
перевірятися на унікальність (100%). При
виявлені плагіату студенти-учасники будуть
позбавлені права участі в олімпіаді. Завдання
пропонуються англійською мовою.
Переможці
Вибір переможців залежить від кількості балів,
отриманих за виконання завдань олімпіади. До
участі у ІІ турі допускаються перші
40 студентів, які набрали найбільшу кількість
балів у І турі. Остаточне рішення щодо
переможців олімпіади залишається за членами
журі та оргкомітетом.
Всі учасники ІІ етапу олімпіади нагороджуються
електронними дипломами за участь. Переможці
фінального туру олімпіади нагороджуються
дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня. У разі втрати
диплом не поновлюється і дублікат не видається.
Апеляції
У разі виникнення питань учасники мають право
після завершення кожного туру ІІ етапу
олімпіади подавати заяву у письмовій формі
апеляційній комісії (деталі на сайті). Термін
подачі апеляції – 1 година з моменту
оприлюднення результатів.

Реєстрація учасників олімпіади буде проходити
онлайн. Всі бажаючі можуть подати заявку
на участь (зразок анкети додається) до
01 березня 2016 р. Заявки слід надсилати на
скриньку olimp-eng@ukr.net.
Для участі у І турі олімпіади необхідно:
 ознайомитися на сайті олімпіади з
інструкцією по користуванню інформаційними
ресурсами платформи Moodle;
 заповнити
електронну
таблицю
(http://goo.gl/forms/c1LcxLakgp)
та
після
отримання підтвердження від оргкомітету
роздрукувати,
завізувати
та
надіслати
відскановану
анкету
на
адресу
olimp-eng@ukr.net до 01.03.2016 р. Всі поля є
обов’язковими для заповнення;
 отримати логіни та паролі доступу до
матеріалів олімпіади на електронну скриньку
студента до 28.03.2016 р.;
 у
визначений
оргкомітетом
час
(інформація на сайті http://fl.kpi.ua/en/node/1043)
виконати завдання олімпіади.
Для участі у ІІ турі олімпіади необхідно:
 особисто кожному учаснику
ІІ туру
з’явитися та зареєструватися за адресою
оргкомітету. Реєстрація учасників 11.04.2016 р. з
09:00 по 17:00, 12.04.2016 р. з 09:00 по 10:00)
Учасники обов’язково повинні мати з собою:
студентський квиток; паспорт; анкету учасника
(оригінал); запрошення від оргкомітету олімпіади;
 оргкомітет надає можливість проживання
іногороднім учасникам ІІ туру ІІ етапу олімпіади
(і гостям, які супроводжують учасників) у
гуртожитках НТУУ "КПІ". Місця слід попередньо
бронювати. Деталі на сайті
http://fl.kpi.ua/en/node/1043.

Бажаємо успіхів!

