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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови для 

студентів ІІ курсів педагогічних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система 

масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і 

навичок з української мови серед студентів педагогічних закладів вищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації, незалежно від форм власності та 

підпорядкування.  

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору і 

підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для реалізації 

її здібностей, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного 

вдосконалення навчального-процесу, підвищення рівня лінгвістичної, 

мовленнєвої, лінгвокраїнознавчої, соціокультурної компетенції студентів. 

1.3. Олімпіада з української мови – це творче змагання студентів ІІ 

курсів педагогічних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. 

 

2. Організація Олімпіади 

2.1. Олімпіада з української мови проводиться щорічно в два етапи. І 

(місцевий) етап проходить у педагогічних закладах вищої освіти І-ІІ рівня 

акредитації серед студентів, які в ньому навчаються. ІІ (регіональний) етап 

проводиться в КЗЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» ( у 2020 році). 

2.2. Для проведення Олімпіади у педагогічному коледжі створюється 

оргкомітет з викладачів філологічних дисциплін вище зазначеного закладу та 

журі, до складу якого входять викладачі з інших закладів вищої освіти І-ІV 

рівнів акредитації. 

2.3. Оргкомітет готує завдання згідно з визначеними критеріями, 

залучаючи до цього педагогічні заклади вищої освіти Західного регіону.  



2.4 Підставою для участі студентів у ІІ етапі Олімпіади вважається 

заповнена анкета на кожного учасника окремо (додаток 1). 

 

3. Процес проведення Олімпіади 

3.1. І (місцевий) етап проходить у педагогічних коледжах та училищах 

Західного регіону, згідно Положення про предметну олімпіаду, 

затвердженого адміністрацією закладу (форма довільна) з метою визначення 

найкращого знавця української мови закладу.  

3.2. Студент-переможець бере участь у ІІ (регіональному) етапі 

Олімпіади. 

3.3. Усі учасники Олімпіади отримують завдання і виконують їх 

письмово упродовж 3-х академічних годин. 

3.4. Для складання завдань Олімпіади створюється комісія, до якої 

входять фахівці відповідної галузі в складі не більше п’яти осіб. Члени 

комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту 

завдань та їх секретність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених 

завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється. 

3.5. Керівникам закладів забороняється вимагати від авторів завдань 

надання текстів завдань з будь-якою метою до моменту їх оприлюднення, 

тобто до часу, коли з їх змістом ознайомляться учасники змагань.  

3.6. Створена робоча група стежить за виконанням завдань учасниками. 

3.7. Студентські роботи шифруються і передаються для перевірки журі. 

 

4. Оцінювання робіт учасників Олімпіади 

4.1. Виконані роботи учасників передаються голові журі. 

4.2. До складу журі входить 3 особи з різних ЗВО І-ІV рівнів акредитації. 

4.3. Оцінка робіт учасників відповідною кількістю балів знаходиться в 

компетенції виключно членів журі. 

4.4. Журі перевіряє роботи учасників та визначає переможців (протягом 

двох годин). 

4.5. Переможці нагороджуються дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів. Решта 

учасників нагороджуються дипломами учасника. 

4.6. Для розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність 

перевірки та об’єктивність оцінювання робіт і визначення переможців 

олімпіади) створюється апеляційна комісія у складі 3-охосіб. 

 

5. Апеляція конкурсних робіт 

5.1. Учасники олімпіади та їх викладачі мають право ознайомитись з 

роботами студентів до підбиття остаточних підсумків. 



5.2. У разі виникнення спірних питань учасники мають право звернутись 

до апеляційної комісії. 

5.3. Рішення апеляційної комісії ухвалюється шляхом голосування, 

фіксується і надається для ознайомлення зацікавленим особам. 

 

6. Нагородження учасників 

6.1. Переможці визначаються журі за трьома призовими місцями 

відповідно до суми набраних балів після завершення розгляду звернень та 

оприлюднення рішень апеляційної комісії, якщо такі звернення мали місце. 

6.2. Директор закладу вищої освіти нагороджує студентів дипломами І,ІІ 

та ІІІ ступенів. 

 

7. Фінансування Олімпіади 

7.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення ІІ етапу 

Олімпіади покладається на заклад вищої освіти, на базі якого проводиться ІІ 

етап Олімпіади. 

7.2. Видатки на відрядні витрати учасників Олімпіади та їх керівників 

здійснюються закладами вищої освіти, що їх відрядили. 


