
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

«УЗІ о д
> > 0 * / '•  \Заступи^/директора з НМР

кі/'Шш, г , О &Й?воруха іи^.і і-Ова _ і ?*м
_[ 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурси та олімпіади 

з української мови

Розглянуто та ухвалено на засіданні 
методичної ради
Протокол № Л від (С С9, 2014р. 
Голова методнДйої ради 
__________Ж у О-О- Говоруха

м. Дніпродзержинськ



І. Загальні положення

Всеукраїнська олімпіада з української мови, Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проводяться з метою 

сприяння утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу 

серед студентів, виховання пошани до культури і традицій українського народу.

Конкурси та олімпіада проводяться як творче змагання студентської молоді, 

яка має певний рівень знань з української мови не тільки в межах навчальної 

програми, а й виявляє знання мовних тонкощів, демонструє творчий підхід до 

розв’язання мовних проблем.

II. Організація та проведення конкурсів та олімпіади

1. Для організації і проведення конкурсу створюється оргкомітет у складі:

Голова оргкомітету -  заступник директора з навчально-

методичної роботи;

Члени оргкомітету: голова циклової комісії гуманітарних, суспільно-

економічних та загальноосвітніх дисциплін; 

методист коледжу;

викладачі української мови та літератури.

2. У олімпіаді беруть участь студенти II курсу, у конкурсі ім. П. Яцика -  

студенти І-ІІ курсів, у конкурсі ім. Т. Шевченка -  студенти І-ІІІ курсів коледжу. 

Конкурс проводиться у листопаді.

3. Тести завдань розробляють викладачі української мови та літератури.

4. Пакети із завданнями відкриваються головою комісії за 5 хвилин до початку 

конкурсу у присутності його учасників і членів журі.

5. Виконання конкурсних робіт триває 2 академічні години.

6. Конкурсні роботи виконуються на проштампованих аркушах у лінію 

кульковими ручками з чорнилом синього кольору.

7. Не допускається виправлення помилок олівцем, гумкою чи коректором.

8. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

> Олімпіада з української мови:



1. Словниковий диктант з пропущеними орфограмами 20 балів 

(м’який знак, апостроф, спрощення, подвоєння, 

чергування приголосних, правопис іншомовних слів,

складні слова) (40 слів).

2. Диктант з пропущеними розділовими знаками (160-180 12 балів

слів).

3. Утворення кличної форми іменників, родового відмінку 10 балів 

однини II відміни чоловічого роду (20 слів).

4. Зв’язок числівників з іменниками (10 словосполучень). 10 балів

> Конкурс ім. П. Яцика:

1. Міні-твір на тему «Ми пишаємося Вами...» (обсяг 1,5 12 балів

сторінки).

2. Пояснити значення паронімів (5 пар). 10 балів

3. Відредагувати речення. 8 балів

4. Розкрити значення фразеологізмів (10 штук). 10 балів

5. Виконати орфографічну правку, (20 слів). 10 балів

> Конкурс ім. Т. Шевченка:

1. Твір на тему «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати 24 бали 

не можна тільки Батьківщину» (обсяг 3 сторінки, містить 

приклади з творів художньої літератури).

III. Підведення підсумків і визначення переможців

1. Склад комісії затверджується наказом директора коледжу.

Склад комісії:

1. Заступник директора з навчально-методичної роботи.

2. Методист коледжу.

3. Голова циклової комісії гуманітарних, суспільно-економічних та 

загальноосвітніх дисциплін.

4. Викладачі української мови та літератури.

5. Викладач світової літератури.
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2. Результати оголошуються не пізніше, ніж через день після проведення 

конкурсів та олімпіади.

3. За підсумками конкурсів та олімпіади визначаються переможці.

4. Відомості про студентів-переможців надсилаються в міський базовий 

навчальний заклад за графіком.

5. Переможці конкурсів та олімпіади візьмуть участь у регіональному турі.
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