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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Орган1затором ол1мшади «Св1това л1тература» е Рада директор1в 
ВНЗ I-II piBHie акредитаци Херсонсько'! области обласне методичне 
об’еднання викладач1в cbItobo! л1тератури, представники циклово! KOMicii' 
сощально-гуманггарних дисципл1н та адмшютрацп Каховського державного 
агротехшчного коледжу.

1.2 Ол1мшада проводиться з навчального предмету «Св1това 
л1тература» для студент1в першого курсу вищих навчальних заклад1в I-II 
piBHie акредитацй' Херсонсько! област1.

1.3 Мета проведения ол1мтади: виявлення, вщб1р та шдтримка 
обдаровано! молод!, розвиток та реамзащя зд1бностей студент1в та науково- 
педагопчних пращвниюв, актив1зац1я навчально-п1знавально! д1яльност1 
студент1в, шдвищення фахового р1вня студенив та якост1 р1зноб1чно! 
подготовки до майбутньо! професшно! д1яльност1.

2.1 СХшмшада проводиться у два етапи:
I етап -  внутр1шнш -  проводиться у вищих навчальних закладах област11-II 
piBHie акредитаци у ci4Hi-6epe3Hi поточного року. Переможець ол1мшади 
рекомендуеться для ynacri в облаенш ол1мп!ад1.
2.2 II етап -  обласний -  проводиться 28 квггня 2015 року на 6asi 
Каховського державного агротехн1чного коледжу.

2. ОРГАН13АЦ1Я ОЛ1МП1АДИ



3. УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛ1МП1АДИ
3.1 ОлУмтада проводиться на добровшьних засадах.
3.2 До участ1 в ол1мтад1 3i св1товоУ л1тератури залучаються студента, 

яю е переможцями I етапу (не бтыие двох студентов вщ навчального 
закладу).

3.3 Студента повинш знати:
- основн1 етапи  розв и тк у CBiToeoro л1тературного п р оц есу;

- нашстотшнп вщомосп про творчий шлях письменника, поета;
- головш чинники, проблеми духовного життя героУв;
- естетичне i загальнолюдське значения вивчених твор1в;
- ocHOBHi о зн ак и  тео р ети ч н и х  п он ять ;

- тексти, рекомендоваш програмою для вивчення напам’ять.
3.4 Студента повинш вмгги:

- анал1зувати життев1 явища i факта, виявляючи особисту позицию щодо 
них;

поргвнювати героУв одного або кшькох твор1в;
- обгрунтовувати власш ощночн1 судження щодо змюту прочитаного;
- робити щейно-художнш анал!з поетичного твору.

3.5 Учасники II етапу ол!мшади повинш мати при co6i студентський 
квиток.

3.6 Час, вщведений на проведения обласноУ ол1мп1ади -  2 акадеьйчш 
години.

3.7 Заявки на участь у II (обласному) еташ олшшади
надсилаються до 24 кв1тня 2015 року за адресою: вул. Каховська, с.
Коробки, або на e-mail agroteh@pcn.com.ua. чи на електронну пошту 
olgamirohnuk@mail.ru, niiegolenko-olga@rambler.ru

Заявки, HaflicnaHi теля вказаноУ дата, до уваги не беруться.
3.8 Кожен учасник ол1мшади отримуе умови завдань, apKymi для 
виконання завдань та чернетки.

4. ЖУР1ОЛ1МП1АДИ

4.1 Склад жур1 формуеться i3 викладач1в обласного методичного 
об’еднання CBiTOBoi* л1тератури, яю супроводжують студента, шляхом 
в1дкритого голосування.

4.2 Жур1 очолюе голова, який обираеться членами жур1 i мае 
заступника. Голова розподшяе обов’язки м1ж членами жур1.

4.3 Жypi nepeeipae робота учасниюв ол1мп1ади за встановленими 
критер1ями оц1нювання, aнaлiзye пщеумки виконання студентами завдань,
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дае оцшку р1вня пщготовки студенев та визначае рейтинг учасниюв 
сшмтади.

4.4 Голова жур1 бере участь у робот! апеляцшно!' KOMicii; забезпечуе 
об’ектившсть перев1рки та оцшювання po6iT учасниюв ол!мшади; надае 
методичну допомогу членам жур1 шд час nepeeipKH po6iT учасниюв змагань; 
оголошуе попередш результати ол!мшади.

4.5 Голова acypi в десятиденний термш подае звгг про пщсумки 
проведения II етапу обласно!' ол!мшади з предмету «Свггова л1тература» 
серед студенев ВНЗ I-II piBHiB акредитацн та протокол i3 пщписами голови 
жур1 та секретаря ол1мтади на адресу базового ВНЗ radadirectoriv- 
kherson@rambler.ru

5. АПЕЛЯЦ1ЙНА КОМ1С1Я

5.1 Учасники мають право ознайомитися з вщповщями до завдань, 
яю запропонувало жур1 шсля попереднього оголошення результате 
ол1мшади.

5.2 У pa3i виникнення питань, учасники мають право подати заяву в 
письмовш форм! апеляцшнш комюн з приводу правильное^ та об’ективност1 
оцшювання виконаних ними завдань i одержати вщповцц до оголошення 
остаточних щцеумюв ол!мшади.

5.3 Заява на !м’я голови апеляцшно!' KOMicii' подаеться у довшьнш 
форм! протягом години пicля оголошення попередшх результате ол!мшади.

5.4 У заяв! учасник повинен зазначити причину апелящ!' та конкретш 
питания, яю е предметом апелящ!'.

5.5 Заяви вщ 1нших oci6, у тому числ1 в!д близьких родич1в та 
викладач!в, не приймаються.

5.6 Склад апеляцшно!' KOMicii формуеться i3 викладач1в обласного 
методичного об’еднання CBiTOBOi л1тератури, яю супроводжують студента, 
шляхом вщкритого голосування. До складу апеляцшно!' KOMicii входить 
голова журь

5.7 Апеляцшна KOMicia розглядае апелящ!' учасниюв, яю були подан! 
не шзшше одн!е!‘ години п1сля оголошення попередн!х результат!в.

5.8 Пщ час проведения апеляц!!' в аудитор!!' мають бути присутн! 
тшыси голова жур!, члени апеляц!йно!' KOMicii та учасник ол!мп!ади.

5.9 Апеляцшна KOMicia за насл!дками розгляду апеляцшних заяв 
щодо результате ол!мп!ади може прийняти так! р!шення:

вщмовити в задоволенш апеляцшно!' заяви через недостатшсть пщетав 
для зм!ни результату;
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задовольнити апеляцшну заяву.
5.10У pa3i задоволення апелящйноУ заяви, апеляцшною KOMicieio 

приймаеться р1шення про змшу юлькоеи бал1в за роботу учасника ол1мшади
-  ix збшыпення, або зменшення.

5.11Рппення апеляцшно1 KOMicii' ф1ксуеться у протокол! засщання ще!' 
KOMicii i надаеться для ознайомлення заявнику, а гошм передаеться до 
оргком1тету.

6. ФУНКЦ11 ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'СДНАННЯ 
ВИКЛАДАЧ1В CBITOBOIЛ1ТЕРАТУРИ ПРИ П1ДГОТОВЦ1 ТА

ПРОВЕДЕНН1 ОЛ1МП1АДИ

6.1 Голова методичного об’еднання надсилае програму ол1мп1ади до 
навчальних заклад1в з метою шдготовки студент1в-учасник1в ол1мп1ади.

6.2 Члени обласного методичного об’еднання до 1 березня поточного 
навчального року надсилають голов1 методичного об’еднання завдання для 
поповнення apxiey завдань та в!дпов1дають за ix коректн1сть.

6.3 Над1слан1 завдання розм1шуються на сайт1 Каховського 
державного агротехшчного коледжу agroteh@pcn.com.ua та на сайт1 Ради 
директор1в rada-directoriv.ks.ua вкладка «СХгнмтади» п1сля того, як будуть 
отриман! на електронну пошту методиста olgamirohnuk@mail.ru. niiegolenko- 
olga@rambler.ru

6.4 Завдання для ол1мшади поточного навчального року формуе 
KOMicia, обрана викладачами обласного методичного об’еднання вщкритим 
голосуванням у кшькост1 трьох oci6.

7. ПРОГРАМА ОЛ1МП1АДИ

7.1 Завдання для ол1мп1ади формуються на ocHOBi Навчально\' 
програми 3i CBiTOBo'i aiTepaTypn для ВНЗ I-II р.а., затверджено'1 М1н1стерством 
освгги i науки, 2010 р. та охоплюють теми:
1. Сощально-психолопчна проза XIX ст.
- Загальна характеристика розвитку культури та ли-ератури XIX ст., 
розквгг coцiaльнo-пcиxoлoгiчнol прози.
- Стендаль . “Червоне i чорне”.
- Оноре де Бальзак . “Гобсек”
- Фед»р Достоевський “Злочин i кара”.
- Лев Толстой “Анна Каренша”.
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2. Лггературадруго!половиныXIX та намела Х1Х-ХХст. ТрадищП 
новаторсыа зрушення в л1тератур1 друго! половини XIX ст.
- Традицп i новаторськ1 зрушення в лггератур1 друго! половини Х1Хст. 
Декадентсью настро! в л1тератур1 та шших видах мистецтва. Поетична 
револющя
- Волт Вггмен . 36ipxa “Листя трави”.
- Шарль Бодлер . 36ipxa “Кв1ти зла”; eipini “Альбатрос”, “ВщповщностГ’, 
“Вечорова гармошя”.
- Поль Верлен “Поетичне мистецтво”, “3a6yTi apiera”, “Так тихо серце 
плаче...”.
- Артюр Рембо . “Голошвки”, “П’яний корабель”, “Шдчуття”.
3. Л1тература друго! половини XIX та на мела XIX -  XX ст. 
Натурал1зм та течи раннього модершзму в художнш npo3i друго! половини 
XIX ст. Передумови та головш шляхи оновлення европейського театру на 
межГХ1Х-ХХст.
- Натурашзм та течи раннього модерн!зму в художн1й npo3i друго! 
половини XIX ст. Передумови та головш шляхи оновлення европейського 
театру на меж1 Х1Х-ХХст.
- Оскар Вайльд .“Портрет Дор1ана Грея”.
- Генрж 1бсен . “Ляльковий д}м”.
- Джорж Бернард Шоу. “П1гмал1он”.
7.2 Учасникам ол1мп1ади будуть запропонован1 pi3HOpiBHeBi завдання:
- I р1вень -  10 тест1в i3 в1дкритими вщпов1дями з вибором одн1е! правильно! 
в1дпов1д1 i3 чотирьох запропонованих;
- II р1вень -  6 тест1в i3 в1дкритими в1дпов1дями з вибором двох правильних 
вщповщей i3 п’яти запропонованих;
- III р1вень -  4 тести на встановлення вщпов1дностей (визначити 
послщовшсть под1й, з якого поетичного твору взята цитата, чий це портрет i 
т.д.)
- IV р1вень -  творче завдання (тв1р)

8. КРИТЕРЙ ОЦ1НЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛ1МП1АДИ

8.1 Для Bcix учасниюв ол1мшади обираеться лише один вар1ант 
завдань.

8.2 У р1зних завданнях може бути р1зна максимальна кшьк1сть бал1в, 
а саме:

л



- I pieeHb -  за виконання кожного завдання з вибором одшеУ правильно! 
вщповад (10 теепв) студент може отримати 0 або 1 бал. Максимальна 
кшьк1сть бал1в -10 ;
- II р1вень -  за виконання кожного завдання з вибором двох правильних 
вщповщей i3 п’яти запропонованих (6 тест1в) студент може отримати 0 або 2 
бали. Максимальна кшьшсть бал is -  12.
- Ill pieeHb -  за виконання завдання на встановлення вщповщност1 (4 
завдання) студент може отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Максимальна 
кшьшсть ба.шв -1 6 .
- IV р1вень -  при ощнюванш творчоУ робота слщ врахувати вщповщшсть 
твору заданш TeMi та форм1, повноту розкриття УТ, ч1ткють структури та 
висновюв робота, оригшальшсть i самостшнють думки, лопчшсть, 
пocлiдoвнicть, аргументованють написаного, грамотшсть тощо (вщповщно 
до «Вимоги до ощнювання контрольних TBopiB». Iнcтpyктивнo-мeтoдичнi 
рекомендащУ щодо вивчення св1товоУ л1тератури у загальноосв^шх 
навчальних закладах у 2012/2013 н.р. (Лист МОНмолодьспорт УкраУни вщ 
01.06.2012 №426). Максимальна кшьшсть бал1в -  12.
Максимальна кшьюсть бал!в за всю роботу - 50

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКЮ ОЛ1МП1АДИ

9.1 Визначена за рейтингом кшыасть бaлiв е п1дставою для 
присудження призових мюць студентам-учасникам ол1мшади.

9.2 Перше мюце присуджуеться студенту, що отримав вщ 50 до 46 
бал1в. Якщо Bci учасники oлiмпiaди наберуть менше 46 бал1в, то перше мюце 
не присуджуеться, а за рейтингом визначаються, вщповщно, II i III мюця. 
Друп мюця присуджуються вщповщно до рейтингу студентам, що отримали 
не менше 40 бал1в, а трет1 -  не менше 35 бал!в.

9.3 Кшыасть нагороджених не повинна перевищувати третини вщ 
загальноУ кшькосп учасниюв ол1мшади.

9.4 Дипломом I ступеня може нагороджуватися лише один учасник 
ол1мшади, який node I мюце та набрав найбшыну кшыасть бал1в, але не 
менше шж 46.

9.5 Диплoмiв II та III ступешв може бути дeкiлькa.
9.6 Навчальний заклад, студент якого став переможцем II етапу 

обласноУ oлiмпiaди, може звшьнити його вщ складання icnHTy чи зал1ку з 
cbItoboi л1тератури i MaTepianbHO заохотити.



10. Ф1НАНСУВАННЯ ОЛ1МП1АДИ
10.1 Витрати на вщрядження студент}в i oci6, що i'x супроводжують, з 

числа викладач}в cbitoboi л1тератури для участ} у II еташ ВсеукраУнськоУ 
ол}мшади зд}йснюються навчальними закладами.

10.2 Матер}ально-техшчне забезпечення II етапу обласноУ ол1мшади 
здшснюеться навчальним закладом, де вона проводиться.

Методист базового ВНЗ I-II р.а.

Голова методичного об’еднання 
викладач1в свповоУ л1тератури О.В. Нижеголенко

(


