Підсумки V Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови
Голова ПЦК викладачів української філології Ладягіна В.П.

Навчально-оздоровчий комплекс «Ерудит» Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка упродовж року приймає обдарованих дітей на
навчання та відпочинок з усієї Полтавщини. Саме тут з 1 по 3 квітня 2015 року
проходила V Всеукраїнська олімпіада відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України № 1156 від 09.10.2014 року «Щодо проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади 2014/2015 навчального року», листа Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти № 14.1/10-3907 від 10.12.2014 року з метою сприяння
утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед
студентської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу.
До Кременчука завітали 35 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації з усіх регіонів України (крім Луганської, Донецької області та
Автономної Республіки Крим), у тому числі 13 студентів педагогічних училищ та
коледжів – переможці ІІ (обласного) етапу, в якому взяли участь 527 студентів з 557
вищих начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України, зокрема з 39 педагогічних
училищ та коледжів.
Урочисте відкриття Олімпіади розпочалося 1 квітня 2015 року. З вітальними
словами до присутніх звернулися: Гальченко Іван Васильович – заслужений
працівник освіти України, директор Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка, Балуба Ігор Анатолійович – начальник відділу післядипломної
педагогічної освіти Міністерства освіти і науки України, Оніщенко Марія Іванівна –
завідувач сектору загальноосвітньої підготовки, гуманітарної та економічної освіти
відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів відділення науковометодичного забезпечення вищої освіти Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту
освiти Міністерства освіти і науки України, Антонюк Тетяна Миколаївна – голова

Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української
мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Степаненко Микола Іванович – доктор
філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного університету імені
В.Г. Короленка. З вуст шанованих гостей лунали побажання конкурсантам успішно
впоратися зі складними завданнями. Слова вдячності отримали викладачі, які
підготували переможців обласних та регіональних етапів Олімпіади.
Після проведення організаційної наради розпочався ІІІ етап V Всеукраїнської
олімпіади з української мови. Учасники мали можливість продемонструвати й
підтвердити свою високу мовну вправність, глибокі знання та ерудованість.
Висококваліфіковане журі під керівництвом Галаур С.П. та Педченко С.О. визначили
кращих із кращих.
Урочисте закриття V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації було незабутнім і хвилюючим для всіх
учасників мовного свята. Переможці отримали грамоти, які вручили Онiщенко Марiя
Іванiвна – завідувач сектору загальноосвітньої підготовки, гуманітарної та
економічної освіти відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів
відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти Інституту iнновацiйних
технологiй i змiсту освiти Міністерства освіти і науки України та Антонюк Тетяна
Миколаївна – голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань
викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також книги
та цінні подарунки від Степаненка Миколи Івановича – доктора філологічних наук,
професора, ректора Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка,
Коваленко Ольги Павлівни – завідувачки відділу гуманітарних дисциплін, методиста
української мови та літератури Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Михайла Остроградського, Томенка Миколи
Володимировича – народного депутата України, позаштатного радника Президента
України, засновника благодійного фонду «Рідна країна».
Організаційний комітет Олімпіади Кременчуцького педагогічного коледжу
(Гальченко І.В., Дєньга Н.М.,Крупіна Л.В., Ладягіна В.П., Прокопов Д.Ю.,Шаповал
О.Г., Козловська Н.В.Матюха Ю.О.) доклав багато зусиль для успішного проведення
олімпіади. Програма заходу включала не тільки власне мовні змагання, але й
насичену пізнавальну та розважальну програму для студентів та викладачів. В
урочистостях взяли участь колективи художньої самодіяльності навчального закладу:
народний хореографічний колектив «Арабеск», солістки вокальної студії «Апрєль»,
народний джазовий гурт «Роксі-бенд», народний дівочий духовий оркестр
«Роксолана», ансамбль спортивно-бального танцю «Сузір’я». Створенню ситуації
успіху урочистого відкриття та закриття олімпіади сприяла творча робота керівника
студклубу коледжу Баздирєвої І.М.
Учасників олімпіади та оргкомітет було ознайомлено з історичними та
культурними пам'ятками, індустріальним багатством Кременчука. Студентам запам’я
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.Завдяки ентузіазму і творчості викладача коледжу Шаповал О.Г. та її надійної
команди вожатих відбулася велика розважальна програма у навчально-оздоровчому
комплексі “Ерудит”, де проживали учасники олімпіади: “Творімо Україну разом”,
тренінг-програма, селфі - квест, конкурсно — розважальна програма “Вечір поблизу
хутора Потоки”, “У кавових обіймах слова”…У своїх відгуках про олімпіаду
студенти підкреслювали оригінальність та неповторність саме такого проведення
дозвілля
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заходах,висловлювали свої захоплення від отриманих позитивних емоцій,щиро
дякували команді вожатих НОК «Ерудит».
Непомітно промайнув час конкурсних випробувань – і V Всеукраїнська
ювілейна олімпіада відійшла в історію. Та спогади ще довго зігріватимуть серця всіх,
хто мав прекрасну можливість бути причетним до формування філологічної еліти
України.

Підсумки V Всеукраїнської олімпіади з української мови
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
І місце – Білявська Олена Олександрівна – студентка КВНЗ «Житомирський
базовий фармацевтичний коледж ім. І.С. Протасевича» (викладач Козаченко Г.В.).
ІІ місце – Кузьменко Ольга Юріївна – студентка Хмельницького базового медичного
коледжу (викладач Янча О.М.).
ІІ місце – Пасарар Наталя Борисівна – студентка Вінницького технічного коледжу
(викладач Кучинська О.Г.).
ІІ місце – Бердник Оксана Олександрівна – студентка Черкаського державного
бізнес-коледжу (викладач Красюк В.Л.).
ІІІ місце – Шкондеюк Яна Олексіївна – студентка Чернівецького медичного
коледжу
Буковинського
державного
медичного
університету (викладач
Стрижаковська О.С.).
ІІІ місце – Відливана Софія Петрівна – студентка Калуського коледжу економіки,
права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу (викладач Добровольська Г.Б.).
ІІІ місце – Безсмертна Юлія Сергіївна – студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» (викладач Волкова Л.З.).

Підсумки V Всеукраїнської олімпіади з української мови
серед студентів педагогічних коледжів
І місце – Жидкова Ірина Сергіївна – студентка Харківського коледжу Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» (викладач Кордулян М.І.).
ІІ місце – Барабаш Олександра Анатоліївна – студентка Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка (викладач Александрова Т.В.).
ІІІ місце – Іванова Анастасія Віталіївна – студентка ВКНЗ «Лебединське
педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (викладач Карпенко О.М.)

