1.8 Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін
циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної
підготовки здобувачів освіти, які вивчають відповідну дисципліну в поточному
або закінчили її вивчати в минулому році.
1.9 Олімпіада з напряму, спеціальності – це творче змагання з професійної
та практичної підготовки здобувачів освіти старших курсів згідно з напрямами і
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої
освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
1.10 Перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у закладах
вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, на базі яких
буде проведено ІІ етап Олімпіади, затверджуються наказом Голови Ради
директорів строком на один рік.
1.11 Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних Учасників
Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
ІІ. Робочі органи Олімпіади
2.1 Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний
комітет, персональний склад якого затверджується наказом Голови Ради
директорів.
2.2 До складу оргкомітету ІІ етапу Олімпіади входять педагогічні, науковопедагогічні працівники (за згодою). Головою оргкомітету призначається
директор або один із заступників директора вищого навчального закладу, де
проводиться Олімпіада.
2.3 Організаційний комітет:
─ розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та
проведення Олімпіади;
─ проводить реєстрацію Учасників Олімпіади;
─ укладає завдання для Олімпіади;
─ визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на
всіх її етапах;
─ надає практичну допомогу закладам вищої освіти в організації
Олімпіади та забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами;
─ здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників;
─ за поданням журі визначає переможців Олімпіади;
─ сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової
інформації;
─ надсилає закладам вищої освіти результати кожного Учасника;
─ складає звіт про проведення Олімпіади.
2.4 До складу журі II етапу Олімпіади входять педагогічні працівники
закладу вищої освіти, на базі якого відбувається Олімпіада, члени відповідних
обласних методичних комісій, представники інших закладів вищої освіти тощо
(за згодою).
2.5 До складу журі не можуть входити викладачі, що є близькими особами
Учасників Олімпіади.
2.6 Журі Олімпіади очолює голова. Термін перебування головою журі – не
більше трьох років. Голова має заступника та секретаря журі. Голова журі

організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у
визначенні переможців.
2.7 Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості
студентів, які беруть участь в Олімпіаді.
2.8 Журі:
─ перевіряє роботи Учасників і разом із оргкомітетом визначає
переможців Олімпіади;
─ аналізує якість виконання Учасниками завдань, виявляє характерні
помилки та оцінює їх рівень підготовки;
─ готує рекомендації щодо удосконалення навчального процесу з
відповідних дисциплін, напрямів, спеціальностей.
2.9 Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у
базовому закладі вищої освіти створюється апеляційна комісія, чисельність і
склад якої затверджуються наказом Голови ради директорів. До складу
апеляційних комісій входять члени відповідних обласних методичних
об’єднань, представники базового та інших закладів вищої освіти, наукових
установ (за згодою). Члени апеляційної комісії та оргкомітету не входять до
складу журі.
2.10 Апеляційна комісія розглядає звернення Учасників Олімпіади щодо
вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду
апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного
питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок,
не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії
враховується журі при визначенні загальної суми балів і підведенні підсумків
Олімпіади.
ІІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади
3.1 В Олімпіаді беруть участь студенти ДРУГОГО КУРСІВ У
КІЛЬКОСТІ ОДНІЄЇ ОСОБИ від закладу вищої освіти, що здійснюють
підготовку молодшого спеціаліста.
Олімпіада проводиться у три етапи:
І етап – на рівні окремого закладу вищої освіти;
ІІ етап – на рівнів закладів вищої освіти області;
ІІІ етап – на рівні закладів вищої освіти України (за наявності).
3.2 Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на
сайтах Ради директорів і закладу вищої освіти, на базі якого проходить
Олімпіада.
3.3 Для проведення Олімпіади заклад вищої освіти надсилає ЗАЯВКУ
Учасника на електронну адресу методичного кабінету Вінницького
технічного коледжу yulyazorina71@gmail.com не пізніше, ніж за 10 днів до
дня проведення Олімпіади (Додаток 1).
Рада директорів готує проект наказу про проведення Олімпіади у
поточному навчальному році, який затверджується Головою ради директорів.
3.4 Оргкомітет І етапу Олімпіади підводить підсумки та рекомендує
переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади у кількості однієї особи.
3.5 Заявки учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Олімпіади на
паперовому носії за підписом директора закладу вищої освіти в день

проведення Олімпіади. Без наявності оригіналу заявки Учасники не
будуть допущені до Олімпіади.
3.6 Директори закладів вищої освіти, здобувачі освіти яких беруть участь в
Олімпіаді, забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади.
3.7 Олімпіаду провести 14 ЛЮТОГО 2019 РОКУ у Вінницькому
технічному коледжі об 11.00. Тривалість виконання роботи – три астрономічні
години.
3.8 Умови й порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної
комісії II етапу Олімпіади затверджуються наказом Голови Ради директорів
коледжів і технікумів Вінницької області.
3.8.1 Склад організаційного комітету:
Голова оргкомітету – Шевчук Ніна Іванівна – заступник директора з
виховної роботи Вінницького технічного коледжу.
Зоріна Юлія Валеріївна – канд. філол. наук, голова обласного
методичного
об’єднання викладачів української філології, методист
Вінницького технічного коледжу;
Мельник Оксана Анатоліївна – канд. філол. наук, викладач Вінницького
коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
Комаровська Інна Олександрівна – заступник директора з навчальної
роботи, викладач української мови та літератури Вінницького коледжу
будівництва і архітектури КНУБА;
Кучинська Олександра Григорівна – голова ЦК філологічних
дисциплін, викладач української мови та літератури Вінницького технічного
коледжу;
Олійник Ірина Володимирівна – викладач української мови та
літератури Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ.
3.8.2 Склад журі:
Голова – завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і
слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя
Стуса доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, професор
Загнітко Анатолій Панасович (за згодою)
ЧЛЕНИ ЖУРІ ОБИРАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ЖЕРЕБКУВАННЯ В
ДЕНЬ ОЛІМПІАДИ.
Журі перевіряє та оцінює роботи учасників Олімпіади.
3.8.3 Склад апеляційної комісії:
Голова – Моторна Леся Володимирівна – канд. пед. наук, методист Ради
директорів коледжів і технікумів Вінницької області.
Члени комісії:
Павлюк Віта Анатоліївна – канд. філол. наук, викладач української мови
та літератури Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного
інституту;
Асауленко Любов Миколаївна – викладач Ладижинського коледжу
ВНАУ.
3.8.4 Для ОЛІМПІАДИ завдання будуть формувати за темами з
орфографії, морфології та синтаксису. Завдання з орфографії передбачені
програмою «Українська мова для закладів вищої освіти, що здійснюють

підготовку молодшого спеціаліста» (складні випадки правопису –
орієнтуватися на Український правопис (2015 р)). Завдання з синтаксису
передбачає орфографічно-пунктуаційне редагування тексту.
3.8.5 Зміст завдань представлено в Банку завдань на сайті Ради
директорів http://rada-vnz.vn.ua.
3.8.6 Засідання оргкомітету відбудеться 14.02.2019 р. о 08.30 у
Вінницькому технічному коледжі.
3.8.7 Представник закладу вищої освіти в день Олімпіади подає до
оргкомітету:
- оригінал заявки, завірений директором закладу вищої освіти за зразком
(Додаток 1) (без оригіналу заявки Учасники не будуть допущені до участі в
Олімпіаді!!!);
- довідку про відрядження;
- залікові книжки учасників Олімпіади.
3.9 Оргкомітети ІІ етапу Олімпіади для заохочення студентів видають їм
сертифікат учасника Олімпіади за підписом Голови оргкомітету.
3.10 Звіт про проведення ІІ (обласного) етапу Олімпіади, затверджений
головою оргкомітету ІІ етапу Олімпіади, подається на адресу базового закладу
вищої освіти у 3-денний строк після її завершення. Звіт складається за такою
структурою:
─ протокол засідання оргкомітету;
─ протокол засідання журі;
─ рейтинговий список Учасників;
─ заявки Учасників;
─ конкурсні завдання;
─ конкурсні роботи;
─ допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Олімпіади
(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали
преси, радіо, телебачення тощо).
Якщо звіт подано невчасно або не відповідає вимогам, результати
проведення відповідної Олімпіади не розглядаються.
ІV. Учасники Олімпіади
4.1 У І етапі Олімпіади беруть участь усі бажаючі здобувачі освіти
коледжів і технікумів незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому
числі іноземці, що навчаються у цих закладах вищої освіти.
4.2 У ІІ етапі Олімпіади беруть участь переможці І етапу Олімпіади, які
посіли І місце. У випадку, коли переможець, який посів І місце, не може взяти
участі в ІІ етапі Олімпіади, участь можуть брати переможці, які посіли ІІ та ІІІ
місця відповідно, за погодженням Оргкомітету Олімпіади.
4.3 Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово
звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних
ними завдань упродовж однієї доби після оголошення результатів Олімпіади.
4.4 Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський
квиток і залікову книжку.

V. Підведення підсумків Олімпіади
5.1 Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є
переможцями кожного з етапів Олімпіади та Учасниками наступного етапу і
нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно.
5.2 Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються Оргкомітетом на
підставі рішення Журі за сумарною кількістю балів, набраних на всіх
обов’язкових етапах Олімпіади та затверджуються наказом директора.
5.3 Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше
70%, ІІ ступеня – 60%, ІІІ ступеня – 55% від максимально можливої сумарної
кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може
перевищувати 30% від загальної кількості Учасників. У разі перевищення
кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право корегування їх
кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади.
5.4 Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник.
5.5 Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються Оргкомітетом на підставі
рішення Журі та затверджуються Головою ради директорів.
5.6 Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються дипломами Ради
директорів. Дипломи видаються після наказу Ради директорів про
затвердження підсумків проведення Олімпіади. У разі втрати диплом не
поновлюється.
VІ. Фінансування Олімпіади
6.1 Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за
рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.
6.2 Витрати на відрядження здобувачів освіти та педагогічних працівників
до закладів вищої освіти, на базі яких проводиться ІІ та ІІІ етапи Олімпіади,
здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або
працюють.
6.3 Організаційний внесок складає 250 грн. на Учасника. Організаційний
внесок включає:
1) сертифікат Учасника;
2) канцелярські витрати;
3) кава-брейк.
Розроблено оргкомітетом ІІ (обласного) етапу ІХ
Всеукраїнської олімпіади з української мови серед
студентів закладів вищої освіти Вінницької області,
що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста
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