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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 
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серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Херсонської області 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором олімпіади «Українська мова» є Рада директорів ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації Херсонської області, обласне методичне об’єднання викладачів 
української мови та літератури, циклова комісія викладачів української філології 
та адміністрація КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської 
обласної ради. 

1.2. Олімпіада проводиться з навчального предмету українська мова для 
студентів ІІ курсу вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Херсонської 
області. 

1.3. Мета проведення олімпіади: виявлення, відбір та підтримка 
обдарованої молоді, стимулювання творчого самовдосконалення студентів, 
підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови, прищеплення 
молоді навичок дослідницької роботи, розвиток уміння узагальнювати й 
систематизувати набуті знання. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛІМПІАДИ 

2.1. Олімпіада проводиться у два етапи: 
I етап – внутрішній – проводиться у навчальних закладах області І–ІІ рівнів 

акредитації. Переможець олімпіади рекомендується для участі в обласній 
олімпіаді. 

II етап – обласний – проводиться 25 січня 2012 р. на базі КВНЗ 
«Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради. Переможець ІІ 
етапу олімпіади рекомендується для участі в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
української мови.  

 
3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

3.1. Олімпіада проводиться на добровільних засадах. 
3.2. До участі в обласній олімпіаді з української мови залучаються студенти, 

які знають зміст мовних понять і термінів; розпізнають мовні явища й 
закономірності; вміють визначати істотні ознаки мовних явищ; розуміють 
значення й особливості функціонування мовних одиниць; вміють застосовувати 
знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, морфології, синтаксису; 



вміють в художньому або публіцистичному стилях в усній формі висловлювати 
власні думки на задану тему. 

3.3. Від кожного навчального закладу у II етапі олімпіади беруть участь 
двоє студентів-переможців першого етапу. В олімпіаді беруть участь студенти ІІ 
курсу. 

3.4. Учасник II етапу олімпіади повинен мати при собі залікову книжку та 
студентський квиток. 

3.5. Час, відведений на виконання робіт олімпіади, – 3 астрономічні години. 
3.6. Анкети учасників ІІ етапу (Додаток) надсилаються до 15 січня 2012 

року за адресою: вул. Слобідська, 45, м. Берислав Херсонської області, індекс 
74300, або електронною поштою berpedkoledg@gmail.com 

Телефон для довідок: (05546) 7-56-85, факс: (05546) 7-56-85 
Заявки, надіслані після вказаної дати, до уваги не беруться. 
3.7. Кожен учасник олімпіади отримує умови завдань, аркуші для 

виконання завдань та чернетки. 
 

4. ЖУРІ ОЛІМПІАДИ 
4.1. Склад журі формується з викладачів, які супроводжують студента. 
4.2. Журі перевіряє роботи учасників олімпіади за встановленими 

критеріями оцінювання, аналізує підсумки виконання студентами завдань, 
виявляє характерні помилки, дає оцінку рівня підготовки студентів та визначає 
рейтинг учасників олімпіади. 

4.3. Навчальний заклад, який проводив олімпіаду, в десятиденний термін 
подає звіт про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
української мови серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 
акредитації та протокол із підписами голови журі та секретаря олімпіади на 
адресу базового ВНЗ radadirektoriv-kherson@rambler.ru. 

 
5. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ 

5.1. До складу апеляційної комісії входять викладачі, які супроводжують 
студента і не ввійшли до складу журі. 

5.2. Апеляційна комісія розглядає апеляції учасників олімпіади, які були 
подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів.  

 
6. ФУНКЦІЇ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА 
ПРОВЕДЕННІ ОЛІМПІАДИ 

6.1. Члени обласного методичного об’єднання у встановлені терміни 
надсилають голові методичного об’єднання завдання для поповнення архіву 
типових завдань та відповідають за їх коректність. 

6.2. Голова методичного об’єднання надсилає завдання до базового ВНЗ для 
розповсюдження між навчальними закладами з метою покращення якості 
підготовки студентів-учасників олімпіади. 

6.3. Після проведення олімпіади голова методичного об’єднання висвітлює 
результати ІІ етапу олімпіади з української мови та надсилає до базового ВНЗ 
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протокол із підписами голови журі та секретаря олімпіади і пакети завдань для 
формування архіву. 

6.4. Голова методичного об’єднання у термін визначений Положенням про 
ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади формує та надсилає пакет типових завдань для 
поповнення архіву до оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з української мови 
 

7. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ 
7.1. Завдання до олімпіади формуються на основі типових навчальних 

програм загальноосвітніх навчальних закладів.  
7.2. Учасникам олімпіади будуть запропоновані завдання трьох етапів. 
I етап – диктант, творче завдання. 
II етап – тестові завдання.  
Тести складаються з таких завдань: 
− завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з 

інструкції, п’яти варіантів відповідей, із яких треба вибрати один правильний. 
− завдання на встановлення відповідностей. Завдання складається з 

інструкції та двох колонок. Треба співвіднести мовне явище та його 
характеристику, позначивши в колонках відповідними буквами та цифрами, один 
рядок у правій колонці є зайвим. 

III етап – усний тур.  
У художньому або публіцистичному стилях з використанням прикладів з 

художньої літератури в усній формі висловити власну думку на задану тему. 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЛІМПІАДИ 
8.1. За роботу, виконану в повному обсязі, студент одержує 80 балів. 
8.2. Оцінювання завдань олімпіади: 
І етап – диктант – 10 балів, творче завдання – 16 балів. 
ІІ етап – виконання тестових завдань. Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді – по 1 балу за кожну правильну відповідь, загальна кількість – 29 балів; 
завдання на встановлення відповідностей – по 2 бали за кожну правильну 
відповідь, загальна кількість – 10 балів. Максимальна кількість балів за виконання 
тестових завдань – 39 балів. 

ІІІ етап – усний тур – 15 балів. 
 

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ 
9.1. Визначена за рейтингом кількість балів є підставою для присудження 

призових місць студентам-учасникам олімпіади. 
9.2. Переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади вважається студент, 

який набрав найбільшу кількість балів та одноосібно посів перше місце. 
9.3. Перші місця присуджуються студентам, що отримали кількість балів в 

межах від 70 до 80 балів. 
9.4. Якщо всі учасники олімпіади наберуть менше 70 балів, то перше місце 

не присуджується, а за рейтингом визначаються, відповідно, II і III місця. 
9.5. Другі місця присуджуються студентам, що отримають кількість балів в 

межах від 55 до 69 балів. 



9.6. Треті місця присуджуються студентам, що отримають кількість балів в 
межах від 40 до 54 балів. 

9.7. Навчальні заклади, студенти яких є переможцями ІІ етапу олімпіади, 
можуть звільняти їх від складання іспиту чи заліку з української мови і 
матеріально заохочувати. 

9.8. Порядок присудження місць призерам олімпіади може бути самостійно 
визначений оргкомітетом олімпіади. 

 
10. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

10.1. Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих їх осіб з числа 
викладачів української мови та літератури для участі у ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади здійснюються їхніми навчальними закладами. 

10.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
здійснюється навчальним закладом, в якому вона проводиться. 

 
 

Методист базового ВНЗ І–ІІ р. а. 
Херсонської області А.М. Шахман 

  
  
Голова методичного об’єднання  
викладачів української мови  
та літератури 

І.О. Малова 

 
 
 
 



Додаток  
АНКЕТА 

учасника ІІ етапу студентської олімпіади 
з української мови серед студентів вищих навчальних закладів  

І-ІІ рівнів акредитації 
 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
 
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _______________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Спеціальність ______________________________________________________ 
 
Курс ______________________ 
 
Рішенням оргкомітету І етап 
 
студент (ка) _______________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я по батькові)  
 

 
який(яка) у І етапі олімпіади 
посів(ла) _________ місце, рекомендується до участі у ІІ етапі студентської 
олімпіади з української мови. 
 
 
Голова оргкомітету           _____________                  _____________________ 

(Підпис)                             (Прізвище, ім’я по батькові) 
 
Директор ВНЗ І-ІІ р.а.      _____________                  _____________________ 

(Підпис)                             (Прізвище, ім’я по батькові) 
 
 

 
 
 
М.П. 
 
Підпис учасника олімпіади ______________ 
 
Дата заповнення _______________________ 


