З 27 березня по 01 квітня 2016 року Чернігівська Наталія Станіславівна,
доцент кафедри, взяла участь у 4 етапі проведення XXXV Всеукраїнської
учнівської олімпіади з англійської мови.
Програма олімпіади включала: 27 березня – урочисте відкриття олімпіади
(на базі Рівненського обласного ліцею), нараду членів журі. 28 березня –
проведення І туру олімпіади – читання та аудіювання та перевірка робіт
учнів. 29 березня – проведення ІІ туру олімпіади – письмова робота та
перевірка робіт. 30 березня – проведення ІІ туру олімпіади – оцінювання
усного мовлення. 31 березня – розгляд апеляцій. 01 квітня – урочисте
закриття олімпіади, вручення дипломів учасників та нагородження
переможців.
Наталія Станіславівна, як експерт-консультант була введена до групи
членів журі, яка працювала у складі досвідчених фахівців з англійської мови
– Михайлюк Л.В., ст. викладач Державного вищого закладу Прикарпатський
національний університет ім. В.Стефаника (керівник групи), Єпіфанова О.В.,
учитель Херсонського Академічного ліцею ім. М.В. Мішукова, Гончарук
Н.П., учитель ліцею «Інтелект» м. Києва (фото 3) а також представники
урядової організації США «Корпус Миру» Джулія Мартін та Меган Патріція
Беннет (фото 1,2).
Читання та аудіювання проводились як тестові завдання, натомість
письмова робота мала бути ретельно опрацьована членами журі за такими
критеріями: обсяг, вигляд, повнота розкриття теми, лексика, граматика
(орфографія, морфологія та синтаксис). Об’єктивність оцінювання
забезпечував той факт, що кожна робота учня була уважно перевірена
кожним членом журі і після спільного обговорення та аналізу помилок була
виставлена остаточна кількість балів. Так само кожний член журі оцінював
усне мовлення кожного учня, після чого у зведену відомість виставлялись
середньо арифметичні дані. На апеляції учень міг бачити свою письмову
роботу із зазначеними помилками та відомості кожного члена журі і зведену
відомість з результатами перевірки усного мовлення. Переконуючись не
лише в об’єктивності виставлених балів, а й інколи у вирішенні питання на
користь учня, всі погодились із виставленими балами.
Група журі, у складі якої була Чернігівська Н. С., працювала з учнями із
Черкаської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Миколаївської,
Харківської, Сумської та Полтавської областей України. Приємно зазначити,
що призери олімпіади були з цієї групи. Фото 4 – урочисте нагородження
переможців.
Особисті враження Наталії Станіславівни: розумні, чемні, розвинуті учні –
справжня майбутня інтелектуальна еліта країни; колеги – фахівці високого

рівня, досвідчені, мудрі, доброзичливі; представники Корпусу Миру –
комунікабельні, позитивні, мають досвід викладацької діяльності, вміють
довести свою думку та прислухатись до чужої, повноцінно працюють у
команді; організація заходу – продумана, прекрасно і доцільно організована,
максимально доброзичлива обстановка (де вони тільки сили брали всіх
витримати) честь їм і шана – директору РОЛ Сосюк Н. В. та її учительській
команді.

