


1. Загальні положення 

 

1.1. Міжнародна Олімпіада "Міжнародного Союзу Молоді" (далі - 

Олімпіада) розроблена з метою розвитку соціальних компетенцій, 

мобільності та цивільного самовизначення молоді віком до 18 років 

завдяки участі у міжнародних освітніх програмах. 

 

1.2. Засновники Олімпіади - "Міжнародний Союз Молоді" (Прага, Чеська 

Республіка) та "Міжнародний Союз Молоді " (Київ, Україна) - (далі - 

МСМ). 

 

В Україні Олімпіада проходить за підтримки державних університетів 

Чеської Республіки: Чеського технічного університету (м. Прага) та Чеського 

аграрного університету (м. Прага), Посольства України в Чеській Республіці, 

Управління освіти Дніпровського району м. Києва, Одеської міської ради з 

питань освіти та науки. 

 

Безпосередню організацію Олімпіади в Україні здійснює "Міжнародний 

Союз Молоді " (Київ, Україна). 

 

Учбові заклади, що беруть участь в Олімпіаді, надають Куратора Олімпіади 

від учбового закладу і підписують угоду на участь в Олімпіаді. 

 

2. Завдання Олімпіади: 

 

- стимулювання активної життєвої позиції учасників; 

- підвищення мотивації учасників до поліпшення академічної успішності; 

- популяризація вивчення іноземних мов серед учасників; 

- підвищення рівня самоорганізації у учнів шкіл, гімназій та ліцеїв; 

- розвиток особистості учня: формування навичок лідерства, спілкування 

і партнерства, а також активного і відповідального ставлення до життя; 

- виявлення і розвиток творчого підходу для поставлених завдань; 

- формування позитивної громадської думки про вивчення іноземних 

мов та інтеграція молоді в міжнародний освітній і громадський простір. 

 

3. Учасники Олімпіади: 

 

- учні загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв 9-11 класів; 

- студенти середньо-спеціальних учбових закладів (коледжів, 

технікумів та інші). 
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4. Порядок і терміни проведення Олімпіади 

 

Олімпіада проходить в три тури. 

 

Перший тур 

 

Назва туру: “Test your English” / “Перевір свою англійську” (очний). 

 

Дати проведення туру: 22.02 - 23.03.2016 року. 

 

Зміст туру: складання письмового тесту з англійської мови з метою 

підтвердження високого рівня володіння англійською мовою. 

 

Критерії оцінювання: кількість балів, отриманих за кожну правильну 

відповідь. 

 

Перший тур Олімпіади проводиться на території учбового  закладу, що бере 

участь в Олімпіаді, Куратором Олімпіади від МСМ та Куратором Олімпіади 

від учбового закладу за умови участі не менш ніж 20 учнів. 

 

Для участі у першому турі Олімпіади навчальний заклад повинен укласти 

договір з МСМ (додаток 1) до 27.02.2016 року. Даний договір необхідно 

підписати та надіслати на адресу msm.kiev@msmstudy.com 

 

Дата проведення туру затверджується МСМ спільно з навчальним закладом 

не пізніше 27.02.2016 року. 

 

Попередня реєстрація учасників проводиться Куратором Олімпіади від 

навчального закладу, який повинен надати інформацію МСМ про кількість 

учасників не пізніше, як за 4 дні до проведення Першого туру. 

 

Другий тур 

 

Назва туру: “Test your knowledge and ambitions” / «Перевір свої знання та 

амбіції”(заочний). 

 

Дати проведення туру: 23.03 - 01.04.2016 року. 

 

Учасники туру: всі учасники Першого туру Олімпіади. 

 

Зміст туру: 

- Онлайн тестування на загальну ерудицію з питань історії, культури 

та системи освіти в Чеській Республіці. 

mailto:msm.kiev@msmstudy.com
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- Написання есе на одну з запропонованих тем (див. Список тем есе). 

Об’єм есе – А4, шрифт – Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5, 

відступ з верху та низу – 2 см, відступ з ліва – 3 см, відступ з права – 1,5 

см. Есе може бути написане українською, російською або англійською 

мовою. Есе надається у електронному вигляді. 

 

Критерії оцінювання онлайн тестування: кількість балів, отриманих за 

кожну правильну відповідь.  

 

Критерії оцінювання есе: 

 

- змістовність, глибоке та всебічне розкриття теми; 

- логіка; 

- вміння мотивувати свою точку зору; 

- оригінальність підходу до вирішення проблем; 

- витримування граматичних та стилістичних правил мови; 

- використання матеріалів з сайту www.eurostudy.cz, www.msmstudy.com, 

www.msmacademy.eu,  www.msmsport.eu 

- унікальність тексту (не допускається копіювання вже існуючих текстів). 

Список тем есе: 

1) Концептуальні підходи до побудови системи вищої освіти в Україні та 

Чеській Республіці 

2) Історико-культурні схожості та розбіжності двох держав: Україна та 

Чеська Республіка 

3) Дружні відносини Чехії та України , як одна із складових європейської 

інтеграції України. 

4) Спільні шляхи розвитку двох європейських держав – України та Чеської 

Республіки. 

5) Вплив впровадження Болонського процесу на розвиток системи вищої 

освіти України та Чеської Республіки. 

6) Досвід освіти за кордоном – важлива складова формування особистості 

української молоді. 

 

Есе будуть оцінювати експерти Міжнародного Союзу Молоді, м. Прага, 

Чеська Республіка, а також пройдуть перевірку за допомогою спеціальної 

програми для встановлення унікальності тексту та відсутності плагіату.  

 

Список тем есе та критерії оцінювання надаються для ознайомлення 

учасникам Олімпіади не пізніше 23.03.2016 року. 

 

 

 

http://www.eurostudy.cz/
http://www.msmstudy.com/
http://www.msmacademy.eu/
http://www.msmsport.eu/
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Третій тур 

  

Назва туру:  

«High education in The Czech Republic is the best way to become a leader in 

Ukraine» / «Як отримання вищої освіти в Чеській Республіці допоможе мені 

стати лідером в Україні» (очний). 

 

Дати проведення туру: 01.04 - 08.04.2016 року. 

 

Учасники туру: 10 учасників другого туру, що отримали найбільшу кількість 

балів за підсумками Першого та Другого туру Олімпіади. 

 

Зміст туру: проведення очної співбесіди з учасником Третього туру. 

Співбесіду проводить Комісія, до складу якої входять: представник МСМ, 

представник Міністерства іноземних справ України, представник 

управління освіти м. Києва. 

 

Місце проведення Третього туру визначається МСМ та повідомляється 

Кураторам Олімпіади від учбового закладу заздалегідь. 

 

Нагородження переможців та фіналістів Олімпіади відбудеться 09-

10.04.2016. Дата та місце нагородження повідомляється учасникам 

Другого та Третього туру Куратором Олімпіади від МСМ та Куратором 

Олімпіади від навчального закладу. 

 

5. Призи  

1 місце 

 

Безкоштовне очне навчання на підготовчих курсах МСМ (чеська мова)   м. 

Прага, Чеська Республіка з вересня 2016, січня 2017 або вересня 2017 року 

(річна або піврічна програма на вибір переможця). Місце навчання на вибір 

переможця: підготовчі курси при CVUT (Чеській технічний університет) або 

при CZU (Чеський аграрний університет).  

Мета курсів - підготовка до вступу у вищі учбові закладі Чеської Республіки 

з наступним навчанням на бюджетній основі* 

*додаткову інформацію щодо системи вищої освіти у Чеській Республіці, 

умовах навчання, вступу, проживання може бути отримана в 

представництві МСМ в Україні. 
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2 місце 

 

Участь у будь-якій літній програмі МСМ (яка проходить на території Чеської 

Республіки) - 4 тижні впродовж літа 2016 року. Навчальна програма, 

проживання, дворазове харчування, екскурсійно-розважальна програма 

також є складовими призу (без транспортних витрат). 

3 місце 

 

Участь у будь-якій літній програмі МСМ (яка проходить на території Чеської 

Республіки) - 2 тижні. Навчальна програма, проживання, дворазове 

харчування, екскурсійно-розважальна програма також є складовими призу 

(без транспортних витрат). 

 

Важливо! Отримані призи не можуть бути замінені на грошові кошти. 

 

За підсумками конкурсу призи від організаторів Олімпіади отримають 

також учасники в номінаціях: 

 «Кращий Перший тур» 

 «Кращий Другий тур» 

 «10 кращих есе» 

 

6. Оцінювання 

 

Перший тур 

 

Очний тест з англійської мови: 65 питань 90 хвилин, кожне питання = 1 бал. 

У разі відповіді учасником вірно на усі 65 питань + 5 балів. 

Максимальна оцінка за перший тур - 70 балів. 

Другий тур 

 

Онлайн тест: 60 запитань, кожна правильна відповідь на запитання = один 

бал.   

 

Есе оцінюється за 2 критеріям: граматика - 5 балів, підхід до завдання - 15 

балів. 
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Підхід до завдання: 

1. Наявність власної точки зору (позиції, відношення) при розкритті 

обраної теми - 5 балів; 

2. Проблема розкрита на теоретичному рівні, в зв'язках і з 

обґрунтуваннями - 5 балів; 

3. Дана аргументація своєї власної думки з опорою на факти 

громадського життя або особистий досвід - 5 балів. 

 

Увага! Есе, в яких буде виявлено елементи плагіату, до участі у 

Олімпіаді не допускаються. 

 

Максимальна оцінка за Другий тур - 80 балів. 

Нагороду за друге та третє місце отримують найкращі учасники Другого та 

Третього туру.  

 

 Третій тур 

 

Оцінка рівня креативності, логіки, мотивації, вміння чітко висловлювати 

свої думки, рівня володіння інформацією щодо системи вищої освіти в 

Чеській Республіці за результатами співбесіди з Комісією. 

Нагороду за перше місце отримує учасник Третього туру. 

7. Підведення підсумків Олімпіади. 

 

7.1. Усі загальноосвітні організації-учасники Олімпіади, що проводять 

Перший тур очно на своїй території, отримують дипломи учасників і листи 

подяки від організатора Олімпіади і партнерів Олімпіади. 

7.2. Усі Куратори Олімпіади отримують листи подяки від організатора 

Олімпіади і партнерів Олімпіади і очне запрошення на нагородження 

фіналістів. 

7.3. Усі учасники Другого та Третього туру Олімпіади отримують дипломи 

учасників Міжнародної Олімпіади МСМ. 

7.4. Усі фіналісти Олімпіади отримують дипломи фіналістів Олімпіади. 

7.5. Підсумки Олімпіади підводяться на підставі висновків Комісії і 

затверджуються Дирекцією. За результатами Третього туру фіналісти 

отримують звання переможця (I місце), призерів (II і III місце) та призи 

згідно п.5 

7.6. Нагородження фіналістів проводиться очно. 

 


