МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

11.01.2019 р. № 22.1/10-73
Головам обласних (міських) Рад
директорів, керівникам закладів вищої
освіти, які здійснюють підготовку
молодшого спеціаліста, керівникам
закладів вищої освіти
Про проведення Всеукраїнської
олімпіади з української мови
серед студентів закладів вищої освіти,
що здійснюють підготовку молодшого
спеціаліста, у 2018/2019 н.р.
Шановні колеги !
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 року №1274
«Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів освіти, що
здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році» відбудеться ІХ
Всеукраїнська олімпіада з української мови (далі – Олімпіада). Порядок проведення Олімпіади
додається.
Олімпіада проводиться за двома рівнями:
І рівень – для студентів ІІ курсу закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого
спеціаліста, (крім педагогічних коледжів (училищ);
ІІ рівень – для студентів ІІ курсу педагогічних коледжів (училищ);
Олімпіада проводиться у три етапи:
I-й етап – у закладах освіти у грудні 2018 - січні 2019 року;
II-й етап - обласний, м. Києва; для педагогічних коледжів (училищ) – регіональний у січні
- лютому 2019 року;
IIІ-й етап (Всеукраїнський) – у травні 2019 р. (Вінницький технічний коледж. Адреса:
вул. Хмельницьке шосе 91/2, м. Вінниця, 21021).
Просимо керівників базових закладів освіти з проведення ІІ та ІІІ етапів провести на
належному рівні відповідні етапи, ректорів закладів вищої освіти, до структури яких входять
базові заклади освіти з проведення ІІ етапу, сприяти у проведенні Олімпіади.
З повагою, перший заст. директора,
заст. голови Всеукраїнського оргкомітету

Оніщенко М.І.
тел. 248-21-69

Ю.І.Завалевський

ПОРЯДОК
проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови
серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого
спеціаліста, у 2018/2019 н.р.
1. Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів закладів вищої освіти,
що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, (далі – Олімпіада) – система масових очних змагань з творчого застосування здобутих знань з української мови.
2. Олімпіада проводиться щорічно серед студентів ІІ курсів закладів вищої освіти, що
здійснюють підготовку молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, з
метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і
реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних
працівників, сприяння утвердженню державного статусу української мови.
3. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює організаційний
комітет Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти,
що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, (додаток 1) створює банк орієнтовних
завдань. Персональний склад оргкомітету затверджується Інститутом модернізації змісту
освіти.
4. Олімпіада проводиться за двома рівнями:
І рівень – для студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого
спеціаліста (крім педагогічних коледжів (училищ);
ІІ рівень – для студентів педагогічних коледжів (училищ);
5. Олімпіада проводиться у три етапи:
- I-й етап – у закладах освіти у грудні 2018 - січні 2019 року;
- II-й етап – обласний, м.Києва (для педагогічних коледжів (училищ) – регіональний) у
січні-лютому;
- IIІ-й етап – Всеукраїнський (травень 2019 р.).
6. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітетів, мандатних,
апеляційних комісій та журі в кожному закладі освіти затверджуються наказом керівника
закладу освіти.
Звіти про проведення I етапу Олімпіади та анкети переможців подаються до обласного
оргкомітету з проведення ІІ етапу, який затверджується обласною (міською) радою
директорів (для педагогічних коледжів (училищ) – до регіональних базових педагогічних
закладів освіти) до 25 січня 2019 року.
Підставою для участі студентів у ІІ етапі Олімпіади є заповнені оргкомітетом І етапу
анкети окремо на кожного учасника – переможця І етапу (додаток 2).
Базові заклади освіти з проведення ІІ етапу Олімпіади визначаються обласними
(міськими) радами директорів, для педагогічних коледжів – регіональними базовими
педагогічними закладами освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста зі
спеціальностей галузі знань «Освіта». Базові заклади освіти створюють оргкомітет, журі та
апеляційну комісію з представників різних закладів регіону, які затверджуються головою
Ради директорів.
Звіти про проведення IІ етапу Олімпіади та анкети учасників ІІІ етапу (додаток 3),
затверджені головою обласної (міської) ради директорів (для педагогічних коледжів
(училищ) – керівником регіонального закладу освіти) подаються оргкомітетом ІІ етапу
оргкомітету ІІІ етапу Олімпіади до 20 березня 2019 року.
Базовий заклад з проведення Всеукраїнського етапу у 2018/2019 н.р. – Вінницький
технічний коледж.
7. Організаційний комітет ІІІ етапу Олімпіади формується у базовому закладі освіти та
затверджується його керівником. Відповідальність за якість проведення Всеукраїнського
етапу Олімпіади несе оргкомітет ІІІ етапу.
Оргкомітет ІІІ етапу:
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1) розробляє Порядок проведення ІІІ етапу Олімпіади на основі цього Порядку та
розміщує його на сайті базового закладу освіти;
2) розробляє програму заходів ІІІ етапу Олімпіади, організовує зустріч, розміщення,
харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;
3) розміщує орієнтовний зміст завдань, наданий оргкомітетом Всеукраїнської
олімпіади, на власному веб-сайті не пізніше, ніж за місяць до проведення ІІІ (заключного)
етапу;
4) формує склад журі заключного (ІІІ) етапу Олімпіади, мандатної та апеляційної
комісій. До складу журі запрошуються провідні фахівці закладів освіти, що здійснюють
підготовку молодшого спеціаліста, та вищих закладів освіти.
Кількість представників базового закладу освіти, якій приймає ІІІ етап Олімпіади, в
журі не повинна перевищувати 50 % від загальної кількості членів журі;
5) складає звіт про проведення ІІІ етапу Олімпіади та надсилає його до Інституту
модернізації змісту освіти у 10-ти денний термін після її завершення;
6) надає пропозиції закладам освіти та департаментам (управлінням) освіти і науки
обласних (міських) державних адміністрацій щодо відзначення активних організаторів
Олімпіади та викладачів, що підготували студентів-переможців;
7) затверджує перелік номінацій щодо заохочення учасників Олімпіади;
8) здійснює нагородження переможців;
9) готує аналітичний звіт про проведення Олімпіади з метою узагальнення та
поширення здобутого досвіду, використання його для вдосконалення освітнього процесу;
10) сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та
періодичній пресі.
8. Журі заключного ІІІ етапу Олімпіади:
1) розробляє та затверджує критерії оцінювання олімпіадних завдань;
2) перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
3) аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та
оцінює рівень підготовки студентів до Олімпіади;
4) готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу з навчального предмета
«Українська мова».
9. До складу апеляційної комісії входять представники базового закладу освіти та
провідні фахівці закладів вищої освіти. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення
учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання
олімпіадних завдань, та виносить відповідні пропозиції на обговорення оргкомітету.
10. До складу мандатної комісії входять представники базового закладу освіти та
громадських організацій. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх
реєстрацію, контролює виконання цього Порядку. (Учасники ІІІ етапу Олімпіади повинні
мати при собі студентський квиток, залікову книжку та паспорт).
11. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади покладено наказом МОН від
20.11.2018 року №1274 на Інститут модернізації змісту освіти.
12. Нагородження учасників та організаторів Олімпіади:
1) студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями
кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно;
2) переможці I етапу змагань затверджуються наказом директора та можуть
заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо;
3) переможці II (обласного) етапу Олімпіади затверджуються наказом голови обласної
(міської) ради директорів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста,
та нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти і науки обласної
держадміністрації;
4) переможці Всеукраїнської олімпіади визначаються за трьома призовими місцями
(окремо серед студентів педагогічних коледжів (училищ) і нагороджуються дипломами
Міністерства освіти і науки України після затвердження наказу МОНУ про підсумки
проведення Всеукраїнської олімпіади та конкурсу.
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5) Учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними
дипломами оргкомітетів відповідних етапів Олімпіади за номінації та оригінальне,
нестандартне виконання олімпіадних завдань.
13. Витрати на відрядження студентів та педагогічних працівників для участі у II-ІІІ
етапах Олімпіади здійснюються за рахунок закладів освіти, в яких вони навчаються або
працюють (п. 4 наказу МОН від 20.11.2018 р. № 1274 «Про проведення Всеукраїнських
олімпіад та конкурсів серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого
спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році»).
14. Матеріально-технічне забезпечення ІІ-ІІІ етапів Олімпіади здійснюється
відповідними базовими закладами вищої освіти, а також з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
15. За працівниками закладів освіти, інших установ, які залучаються до проведення
Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що
встановлені чинним законодавством.
16. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробленні та перевірці
завдань за рішенням вченої (педагогічної) ради враховується до їх навчально-методичної
роботи відповідно до наказу МОН від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».
17. Орієнтовний зміст завдань, порядок проведення та склад оргкомітету заключного
етапу Олімпіади буде представлено на сайті Вінницького технічного коледжу, адреса
сайту vtc.vn.ua, а саме: зміст завдань – до 01 квітня 2019 р., порядок проведення та склад
оргкомітету – до 20 квітня 2019 р.
Контактні телефони:
0956959686 – Оніщенко Марія Іванівна, методист вищої категорії Інституту модернізації
змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
(0432) 46-11-72; 067 416 57 22 – Зоріна Юлія Валеріївна, голова обласного методичного
об’єднання викладачів української мови та літератури Вінницької області, канд. філол. наук,
електронна адреса yulyazorina71@gmail.com.

Заступник директора Інституту
модернізації змісту освіти

К.М.Левківський

3

Склад

Додаток 1

організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади
з української мови серед студентів закладів вищої освіти,
що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста
1.

Сафонов Юрій
Миколайович

заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
голова оргкомітету, д.екон.н;

2.

Антонюк Тетяна
Миколаївна

голова Всеукраїнської спілки голів обласних (міських)
методичних об’єднань викладачів української філології закладів
освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста,
викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»,
співголова оргкомітету;

3.

Вихор Віктор
Григорович

головний спеціаліст відділу університетської освіти Департаменту
вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою);

4.

Оніщенко Марія
Іванівна

методист вищої категорії Інституту модернізації змісту
освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

Домінський Олег
Станіславович

директор Вінницького технічного коледжу, голова Ради
директорів Вінницької області, к.п.н., доцент;

6.

Зоріна Юлія
Валеріївна

голова обласного методичного об’єднання викладачів української
мови та літератури Вінницької області, к.філол. наук, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист Вінницького технічного
коледжу;

7.

Скляренко Зінаїда
Володимирівна

голова обласного методичного об’єднання викладачів
філологічних дисциплін Запорізької області, спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист КЗ «Мелітопольське училище
культури» Запорізької обласної ради;

8.

Хомула Ангеліна
Миколаївна

голова міського методичного об’єднання викладачів української мови та
літератури м. Кривий Ріг, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист Криворізького коледжу економіки та управління;

9.

Шабанова Тетяна
Віталіївна

голова обласного методичного об’єднання викладачів української
мови та літератури Херсонської області, спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж
імені В. Ф. Беньковського» Херсонської обласної ради;

10.

Юзефович Марина
Григорівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ДВНЗ
«Чернівецький коледж дизайну та економіки»;

11.

Ковалевська Людмила
Борисівна

голова міського методичного об’єднання викладачів української
філології м. Києва, викладач Київського технікуму електронних
приладів;

12.

Тарабановська
Людмила Іванівна

викладач вищої категорії, викладач-методист комунального
закладу «Старобільський медичний коледж», голова методичного
об’єднання викладачів української філології Луганської області;

5.

13.

Савченко Олена
Миколаївна

викладач вищої категорії Дружківського житлово-комунального
коледжу ДонНАБА, голова методичного об’єднання викладачів
української філології Донецької області

Голова Всеукраїнської спілки голів обласних
(міських) методичних об’єднань викладачів
української філології

Т.М. Антонюк

Додаток 2
до Порядку
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з української мови серед студентів закладів освіти, що здійснюють
підготовку молодшого спеціаліста
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________
____________________________________________________________________
Область __________________________________
Місто __________________________________
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________
____________________________________________________________________
Спеціальність ________________________________________________________
Курс ____________________
Рішенням оргкомітету І етапу
студент(ка) __________________________________________________________
(Прізвище, ім’я по батькові, контактні телефони)

який(яка) у I етапі олімпіади
посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з української мови.
Викладач______________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони)

Голова оргкомітету І етапу ________________

(Підпис)

Директор навчального закладу

________________________

________________
(Підпис)

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3
до Порядку
АНКЕТА
учасника IIІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з української мови серед студентів освіти, що здійснюють
підготовку молодшого спеціаліста
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________
____________________________________________________________________
Область ____________________________________________________________
Місто _____________________________
Навчальний заклад (повна назва та адреса, контактні телефони)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Спеціальність ________________________________________________________
Курс ____________________
Рішенням оргкомітету ІІ етапу
студент(ка) __________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони)

який(яка) у IІ етапі олімпіади
посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у IIІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з української мови.
Викладач______________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, категорія, контактні телефони)

Голова оргкомітету ІІ етапу ________________
(Підпис)

__________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони)

Голова Ради директорів
________________
(Підпис)

__________________________

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Дата заповнення ________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

