
  

КООРДИНАТОРИ ТА ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ     
ОЛІМПІАДИ  З  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  СЕРЕД  ВНЗ  І-ІІ  РІВНІВ  АКРЕДИТАЦІЇ  

(2011-2015 РОКИ) 

1. Болюбаш Ярослав  Якович – директор Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України  (2009-2012 роки). 

2. Коровайченко Юрій Миколайович – директор Департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України (2013-15 роки). 

3. Бондаренко  Сергій  Іванович – заступник директора Департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України. 

4. Балуба  Ігор  Анатолійович – начальник відділу післядипломної педагогічної 
освіти Міністерства освіти і науки України. 

5. Карпенко  Євген  Анатолійович  – завідувач сектору відділу університетської 
освіти Міністерства освіти і науки України. 

6. Вихор Вiктор Григорович – головний спецiалiст сектору підготовки молодших 
спеціалістів Мiнiстерства освiти         i науки України. 

7. Удод  Олександр  Андрійович – директор Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент НАПН 
України (2010-2014 роки). 

8. Левківський  Казимир Михайлович – заступник директора Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

9. Котоловець Людмила  Олексіївна – начальник  відділу Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

10. Антонюк  Тетяна  Миколаївна – голова Всеукраїнської спiлки голiв обласних 
(мiських) методичних об’єднань викладачiв української мови i лiтератури ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації, викладач-методист ДВНЗ «Чернiвецький індустріальний 
коледж». 

11. 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. 
 



Хронологія Всеукраїнської олімпіади (2011-2015 роки) 
2011 – м. Миколаїв.  Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  Лютий  О.П.; 
директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Соловйов В.А., голова обласного 
методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Миколаївської області, викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв, 
Заслужений працівник освіти України Ковальчук Н. П. 

2012 – м. Полтава. Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  Шевніков М.Я.; 
директор Полтавського аграрного коледжу управління і права Левківський М.І., голова 
обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Полтавської області, викладач-методист Полтавського кооперативного технікуму   
Ісакова В. С.  

2013 – м. Кам’янець-Подільський. Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Бодарецький М.Д.; директор Кам’янець -Подільського відділення Київського фінансово-
економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України 
Савчук В.А., голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та 
літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області, викладач Хмельницької 
педагогічної академії  Блажевич О.І., голова Кам'янець-Подільського міського методичного 
об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, викладач  
Кам'янець-Подільського індустріального коледжу Ярема Н.М. 

2014 – м. Вінниця. Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, директор Вінницького 
технічного коледжу    Домінський О.С., голова обласного методичного об’єднання викладачів 
української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області, викладач-
методист Вінницького  коледжу Національного університету харчових технологій Лосовська 
В.П. 

2015 – м. Кременчук. Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Шевніков М.Я.; 
директор Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка Гальченко І.В., 
голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації Полтавської області, викладач-методист Полтавського кооперативного 
технікуму Ісакова В. С.  

  



                                                                                
 
                                                                           
Катерина МОТРИЧ  
                       

МОЛИТВА ДО МОВИ 
 
Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З 
чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, євшан-
зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і 
місяця народжена. 
Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути 
земному вогнищу роду нашого і тримала народ 

на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. 
Мово! Велична молитво наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог-
Любов і Бог-Віра, і Бог-Надія! Мово, що стояла на чатах коло вівтаря 
нашого національного Храму й не впускала туди злого духа виродження, 
злого духа скверноти, ганьби. Тож висвячувала душі козацького народу 
спасенними молитвами і небесним вогнем очищення, святими водами 
Божого річища, щоб не змалів і не перевівся нарід той. І множила край 
веселий, святоруський, люд хрещений талантами, невмирущим вогнем 
пісень і наповнювала душі Божим сяйвом золотисто-небесним, бо то 
кольори духовності й Божого знамення. 
Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої 
джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така. А вночі купаються 
в тобі ясні зорі, тому й ласкава така. Тож зцілювала Ти втомлених 
духом, давала силу і здоров’я, довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили 
Тебе, цілющу джерелицю, і невмирущими ставали ті, що молилися на 
дароване Тобою слово. Бо «Споконвіку було  
Слово і Слово було у Бога І Слово було Бог»… 
Мово наша! Убога прочанко з простягнутою рукою! Осквернена й 
знеславлена своїми дітьми, Твоїм сім’ям немудрим, що вродило не з тих 
полів, де квітують гречки, мовби зійшли на землю ангели, де половіють 
жита, як Божий лик, сяє небо, як Божий престол, а із зловісного 
валуєвського тирловища, де густо родить чортополох звиродніння, осот 
безпам’ятства, блекота запроданства, кукіль здрібнілого мислення, 



будяки бездуховності, чорнобиль рабської покори, прибиті сірою курявою 
повільної смерті вичахання.  
Прости їх, Рідна! Прости гріхи їхні вільні й невільні, прости той 
чорнобильський плід і дике зілля, що густо вродило на нашому трагічному 
лану. І прости цю велестражденну землю, на якій диявол справив 
моторошне весілля, де здичавілі й сп’янілі від крові янголи його все 
котять і котять мутні тумани на Великі Луги, поки його лукаві слуги 
косять наші молоді трави... 
Прости їх змалілих, здрібнілих, перероджених, звироднілих нащадків 
козацького роду, які повірили лукавим корчмарям і ненажерливим 
косарям, що Ти не древня, що Ти не мудра, не велична, не велика, не 
прекрасна, не свята, не вічна єси. Перероджений плід із древа нашого роду 
впаде в чорнобильську землю значно раніше, ніж ти... 
Стаю перед тобою на коліна і за всіх благаю: прости нас, грішних і не 
ховайся за чорнобильську межу, а повернися до нашої хати, звідки Тебе 
вигнано, вернися до нашого краю...  
Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй віщим і вічним Словом 
від лісів – до моря, від гір – до степів. Освіти від мороку і освяти 
святоруську землю. Русь – Україну возвелич!      Порятуй народ її навіки! 

  
 
 
 
 

 
 



І Всеукраїнська олімпіада з української мови  
 

Миколаївський коледж  культури і мистецтв  
  Яке то щастя — мати мову, якою створено «Кобзар»!  

Оту святу, многовікову — наш найдорожчий Божий дар!  
Володимир Квітневий       

«З метою подальшого підвищення 
якості підготовки кваліфікованих 
фахівців, пошуку обдарованої 
студентської молоді та створення 
умов для її творчого зростання 
Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти, 
Всеукраїнською спілкою голів 
обласних методичних об’єднань 
викладачів української мови та 
літератури вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації вирішено: 

Провести у 2010/2011 навчальному році першу Всеукраїнську 
олімпіаду з української мови серед студентів перших-других курсів 
(на базі 9-ти класів) вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
у  три  етапи згідно з Порядком проведення Всеукраїнської олімпіади. 
    « …ІІІ етап Олімпіади  провести   у  травні 2011 року на базі 
Миколаївського коледжу культури і мистецтв» (Витяг з 
Інструктивного листа).                              

        Миколаїв з давніх-давен справедливо  вважають містом 
корабелів, яке засноване у 1789 році в чудовому куточку при злитті 
Інгулу й Південного Бугу. Історично Миколаєву довелось стати 
містом – верф’ю, колискою Чорноморського флоту, одним із центрів 
кораблебудування. Сама назва походить від імені Святого Миколая – 
покровителя моряків. Це місто першим зустрічало  юних і дорослих 
шанувальників українського слова з усієї України. Широко відкрив 
двері назустріч гостям  творчий колектив  Миколаївського  коледжу  



культури і мистецтв – центр відродження й розвитку української 
національної культури Миколаївської області, що має вплив на 
духовне відродження Півдня України. Очолює його заслужений 
працівник культури України, кандидат педагогічних наук, доцент  

В.А. Соловйов.Олімпіада проходила з 18 по 
20 травня 2011 року. Для її проведення  був 
створений оргкомітет, до складу якого 
увійшли провідні викладачі-філологи 
України. Головою організаційного комітету 
призначено  Левківського К. М., заступника 
директора Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України. 
Натхненником та основною керівною 
силою була, звичайно, Тетяна Миколаївна 

Антонюк – голова  Всеукраїнської спілки голів обласних методичних 
об’єднань викладачів української мови і літератури, Заслужений 
працівник освіти України, викладач-методист ДВНЗ „Чернівецький 
індустріальний коледж”, з ініціативи якої і була створена Спілка та 
започаткована Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів 
перших курсів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

   Олімпіада об’єднала  десятки тисяч юних філологів бажанням не 
лише виявити свої інтелектуальні та творчі можливості щодо знань 
української мови, а й прагненням довести особисту громадянську 
позицію, що виявляється, перш за все, у любові до рідної мови,  яка 
сьогодні повинна стати консолідуючим фактором суспільства. З 
словами-привітаннями до конкурсантів звернулися н.в. ІІТЗО 
Котоловець Л.О.. Вихор Вiктор 
Григорович – головний спецiалiст 
сектору підготовки молодших 
спеціалістів Мiнiстерства освiти         
i науки України 
     



    «Для багатьох конкурсантів участь в олімпіаді стала сходинкою в 
підкоренні мовного Олімпу, а викладачам дала можливість 
обговорити актуальні проблеми освіти. Проведення такого заходу – це 
свідоме пропагування української мови, розширення її вжитку», – так 
оцінила цей важливий захід          Савчук О.В., викладач української 
мови і літератури Кіровоградського комерційного технікуму.  

    Проведення І Всеукраїнської 
олімпіади з української мови – 
особлива подія  в житті 
конкурсантів та їх наставників, бо 
засвідчила  високий професійний 
рівень викладачів української 
мови, значний інтелектуальний 
потенціал та творчі можливості 
студентів, а головне, звичайно, те, 
що ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 
потужна галузева ланка в системі 
освіти України, яка, даючи 
професійні знання, сприяє 

всебічному особистісному формуванню молодого громадянина 
України.    
Здається, хвилювання уже позаду: найрозумніші, справжні 
шанувальники рідної української мови продемонстрували свою 
готовність виконати найскладніші, найцікавіші завдання, свої уміння 
володіти словом. Ось зараз і оголосять імена перших переможців І 
Всеукраїнської олімпіади з української мови, які повезуть цю радість 
по всій Україні. Студентсько-викладацький колектив доклав чималих 

зусиль до належної організації  
всеукраїнського заходу, виважив 
кожен крок, щоб гості міста 
почувалися якомога комфортніше 
та привезли до своїх навчальних 
закладів приємні спогади й 
часточку душевного тепла від 
колег і студентів – майбутніх 
акторів, співаків, продюсерів… 



 
 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки І Всеукраїнської олімпіади  з української мови  

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

І місце -  Комар Ірина Борисівна – студентка Аграрного коледжу 
Полтавської аграрної академії (викладач Марюхніч Т.В. );  

ІІ місце – Сімонова Ірина Ігорівна – студентка Кіровоградського 
комерційного технікуму (викладач Савчук О.В. ); 

ІІ місце – Хвесик Наталія Леонідівна – студентка Ковельського 
медичного коледжу Волинської області (викладач Музичук Л.О.);  

ІІІ місце – Подковирін Дмитро Володимирович – студент 
Чернігівського музичного училища імені Л.М. Ревуцького (викладач 
Купрієнко О. П.); 

ІІІ місце – Кліндухова Анастасія Федорівна – студентка 
Конотопського політехнічного технікуму Сумської області (викладач 
Батуріна В. В.);  

ІІІ місце – Самсика Марина Ігорівна – студентка Запорізького 
гідроенергетичного коледжу Запорізької державної енергетичної 
академії (викладач Гавриленко С.Т. ).       

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ Всеукраїнська олімпіада з української мови 
 

Аграрний коледж управління і права Полтавської державної 
аграрної академії 

                                                        

Барвистість одвічна народної мови — це щось невимовне,  
прекрасне, казкове: і ласка любові, й червона калина,  

і пісня досвітня в гаях — солов’їна  
Павло Усенко 

         Гостинна Полтавська земля 
прийняла естафету від 
Миколаївщини. В Аграрному коледжі 
управління і права Полтавської 
державної аграрної академії  28-30 
березня 2012 року відбувся 
заключний етап ІІ Всеукраїнської 
олімпіади з 
української 

мови серед студентів технікумів і коледжів 
та педагогічних училищ       і коледжів.  І це, 
мабуть, закономірно, адже Полтава – 
колиска української літературної мови. З 
Полтави пролунав могутній голос Івана 
Котляревського, зачинателя нової 
української літератури. Тут він народився, 
тут жив і творив, а «Енеїди» владний сміх «став Полтаві тихій за 
корону». Краса і велич полтавської землі хвилювала серця Панаса 
Мирного, Олени Пчілки, Михайла Драгоманова, Олеся Гончара, 
Бориса Олійника. У Лесиному Гаю на Полтавщині побували Іван 
Драч, Ліна Костенко, Микола Вінграновський. Майстри слова   
наголошували, що пізнання світу починається з вивчення рідної мови, 
бо мова є синтезом почуттів і роздумів, моралі й етики, мрій і 
діяльності людей.  



       На завершальний етап 
Всеукраїнської олімпіади з української 
мови до Полтави прибуло 38 
конкурсантів – переможців обласних 
етапів та регіональних етапів з усієї 
України. Гостей навчального закладу 
щиро вітали начальник відділу 
Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Людмила Котоловець; 

директор коледжу Михайло Левківський; голова Полтавської обласної 
ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Микола Шевніков. 
 Із вітальним словом до учасників Олімпіади звернулася голова               
 Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань    
 викладачів філологічних дисциплін Тетяна Миколаївна Антонюк, яка  
 привітала юних учасників із перемогою у попередніх змаганнях,  
 подякувала викладачам за щоденну клопітку працю, спрямовану на  
 благо освіти України. Побажала успіхів студентам та продуктивної  
 праці оргкомітету і  членам журі. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Господарі Олімпіади створили належні умови для оргкомітету, членів 
журі, а головне – для учасників, які покликані продемонструвати не 
лише високий рівень знань, а й уміння зосередитись, знаходити 
правильне рішення.  

Гості коледжу змогли ближче познайомитися з найяскравішими 
куточками Полтавщини, здійснивши екскурсію до музеїв                        
І. П. Котляревського, В. Г. Короленка, Панаса Мирного; відвідали 
Поле Полтавської битви.                                                    
      
   
 



Найкращим подарунком  від 
коледжу  для учасників олімпіади 
та їх наставників став перегляд 
вистави «Наталка Полтавка» у 
Полтавському академічному 
драматичному театрі імені 
Миколи Гоголя.   Незабутні 
спогади залишилися як від самого 
театру, так і від талановитої гри 

акторів. Святкову атмосферу учасникам олімпіади створювали 
колективи художньої самодіяльності коледжу та члени студентського 
самоврядування. 
   Від чіткої  та об’єктивної роботи членів журі залежить,  чи буде 
робота для апеляційної комісії. Але вимогливість і мудрість голови 
журі Людмили Іванівни Фалько, професора Миколаївського інституту 
права, цього не дозволить. Інструктаж проведено, роботи перевірено, 
переможців визначено.  Можна підводити підсумки! 

 

  

 



Підсумки ІІ  Всеукраїнської олімпіади  

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

І місце – Яна Рибак, студентка Кам’янець-Подільської філії 
Київського фінансово-економічного коледжу Національного 
університету державної податкової служби України (викладач Ткачук 
С.В.) 

ІІ місце – Ірина Комар, студентка Аграрного коледжу управління і 
права Полтавської державної аграрної академії (викладач Марюхніч 
Т.В.) 

ІІ місце – Наталія  Хвесик, студентка Ковельського медичного 
коледжу                           (викладач  Музичук Л.О). 

ІІІ місце – Галина Тараканова, студентка Краснолуцького 
приладобудівного технікуму (викладач Шульга О.М.). 

ІІІ місце – Ганна Подобрій, студентка Хіміко-технологічного 
коледжу Шосткинського інституту Сумського державного 
університету (викладач Щасна Н.І.) 

ІІІ місце – Наталія Вашина, студентка Херсонського 
кооперативного економіко-правового коледжу (викладач Грем Н.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумки ІІ  Всеукраїнської олімпіади  

серед педагогічних коледжів та училищ 

І місце – Ольга Ілюшик, студентка Володимир-Волинського 
педагогічного коледжу  

ім. А. Кримського (викладач Шостак Г.С.). 

ІІ місце – Тетяна Коваленко, студентка Лебединського 
педагогічного училища  

ім. А. Макаренка  (викладач Карпенко О.М.). 

ІІІ місце – Валентина Токарева, студентка Запорізького 
педагогічного коледжу (викладач Григорчук А.Г.). 

 

   
 

 



ІІІ Всеукраїнська олімпіада з української мови 
 

Кам’янець-Подільське відділення Київського фінансово - 
економічного коледжу Національного університету державної 

податкової служби України 
 

Гармонія думки й слова— це дуже важливе  
та навіть часто вирішальне питання...  

Василь Ключевський 

У березневі дні Кам’янець-Подільський – місто, славне своєю 
історією, науковим потенціалом, культурою, гостинно зустрічало з 
усіх регіонів нашої держави юних шанувальників рідного слова – 
студентів, які брали участь у заключному етапі                           ІІІ 
Всеукраїнської олімпіади з української мови серед вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Серйозні й водночас захоплюючі 
випробування з рідної мови проходили 
на землях Хмельниччини. Більшість 
учасників випробувань приїхали до 
славного міста Кам’янця-Подільського 
уперше. «Перлиною на камені», 
«квіткою на камені» – саме так з 
любов’ю називають його жителі та 
численні гості. Адже це неповторний 
історико-архітектурний пам’ятник-
заповідник під відкритим небом: на стрімких скелях, наче виростаючи 

з них, підносяться могутні стіни та 
вежі Старої фортеці, з берегів 
Смотрицького каньйону 
відкривається чудовий краєвид 
Старого міста, де кожен камінь 
дихає історією, засвідчуючи події 
минулих віків.  

Сучасний Кам’янець-
Подільський – це місто, що є 
історичним, духовним і культурним 

центром не тільки Хмельниччини, а й усієї України. Недаремно це 



місто, разом зі славнозвісною Старою фортецею, стало одним із семи 
чудес нашої держави. Стотисячне місто молодіє з кожним днем: 
кожний третій – це студент або учень. 

 ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови проходив 
у стінах одного з наймолодших, але перспективних  навчальних 
закладів міста: Кам’янець-Подільському відділенні Київського 
фінансово-економічного коледжу Національного університету 
державної податкової служби України. Учасників олімпіади 
ознайомили з демократичним устроєм життя студентів. Успішне 
навчання й талановито налагоджене дозвілля студентів забезпечує 
колектив викладачів-однодумців, який очолює завідувач Кам’янець-
Подільського відділення Савчук Вадим Анатолійович. 

За останні роки  Олімпіада з української мови не тільки стала 
традиційним змагальним майданчиком для тих юнаків і юнок, що 
захоплюються рідною мовою, але й відкрила для України нові 
таланти, які пропагують українське слово, ведуть наукові пошуки та 
дослідження мовного багатства нашої країни, підносять на нові 
вершини науки нашу чарівну, калинову українську мову. 

Величною буде хай наша держава! 
І гідним хай буде наш поступ в світи! 
Вкраїни моєї одвічная слава – 
Народ, до якого належиш і ти! 
Такими натхненними словами вітала учасників олімпіади 

голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань 
викладачів філологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  
Антонюк Тетяна Миколаївна. 

З побажаннями успіху до 
конкурсантів звернулися 
завідувач сектора Інституту 
інноваційних технологій і змісту 
освіти Міністерства освіти і 
науки Оніщенко М. І; головний 
спеціаліст відділу професійної 
освіти департаменту освіти і 
науки Хмельницької ОДА 
Скоропуд В. С. 



          Відкриття Олімпіади стало справжнім святом радості, уроком 
патріотизму, гордощів за збереження та примноження національних і 
культурних цінностей, творчого запалу для молодої душі. Радісними, 
сповненими приємних вражень, налаштованими на нові творчі 
здобутки повернулися у свої навчальні заклади переможці, їх 
наставники, члени оргкомітету.  
      Звертаючись до учасників Олімпіади, Яна 
Рибак – студентка Кам’янець-Подільського 
коледжу, переможець ІІ Всеукраїнської 
олімпіади  –  наголосила: «Мені здається, що 
престижнішої, ніж Всеукраїнська олімпіада з 
української мови, бути не може.                        
У фундаменті будь-якої нації – її мова та 
культура. Тому знання  державної мови 
насамперед об’єднує всіх нас і нашу 
Україну». 
    

 
  
Три години напруженої праці – 
це і демонстрація досягнень, і 
велика відповідальність перед 
своїм навчальним закладом та 
мудрими наставниками, і 
затаєна думка про те, що ти 
справді станеш кращим серед 
кращих. 

 

Безкомпромісні члени 
найсправедливішого журі під 
керівництвом професора 
Чернівецького національного 
університету імені 
Ю.Федьковича, Заслуженого 
працівника освіти України, 
шанованого мовознавця Бабич Надії Денисівни уважно вчитувались у 



кожен рядок конкурсних робіт, вишукували раціональні зерна та 
помилкові твердження. Це робота серйозна і відповідальна! 

І ось вони – переможці ІІІ Всеукраїнської олімпіади з 
української мови – разом із наставниками щиро радіють, що недарма 
витратили багато часу, занурюючись у посібники і словники, що в 
Інтернеті засиджувалися не лише для розваг, що подолали сотні 
кілометрів різними видами транспорту – і все заради  бажаної 
перемоги!  
 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Підсумки ІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови  
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

 
І місце – Моторна Катерина Олександрівна – студентка 
Вінницького технічного коледжу (викладач Зоріна Ю.В.). 
ІІ місце – Попова Ольга Ярославівна – студентка Економіко-
правничого коледжу  ДВНЗ «Запорізький національний університет» 
(викладач Труш Н.В.). 
ІІ місце – Ткаченко Анна Олександрівна – студентка Черкаського 
державного бізнес-коледжу (викладач Сидоренко О.В.). 
ІІІ місце – Софілканич Олександра Михайлівна – студентка 
Ужгородського коледжу культури і мистецтв (викладач Цугорка М.І.). 
ІІІ місце – Полюхович Тетяна Юріївна – студентка Рівненського 
коледжу економіки та бізнесу (викладач Мельниченко С.А.). 
ІІІ місце – Фоміна Аліна Олександрівна – студентка КВНЗ 
«Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г. С. 
Протасевича» (викладач Козаченко Г.В.) 

 
Підсумки ІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови  

серед студентів педагогічних коледжів та училищ 
 

І місце – Ворошило Євгенія Олегівна – студентка 
Дніпропетровського педагогічного коледж  
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 
(викладач              Кондратенко С.І.). 
ІІ місце – Чумак Тетяна Станіславівна – студентка ВКНЗ Сумської 
обласної ради  
«Лебединське  педагогічне училище ім. А. С. Макаренка» (викладач 
Костирка Ю.В.). 
ІІІ місце – Пивоварова Юлія Едуардівна – студентка 
Красноармійського педагогічного училища (викладач Яринко Л.О.). 
 

 

 

 



 ІV Всеукраїнська олімпіада з української мови  

Вінницький технічний коледж           

«Красо України, Подолля!» 

Мова — втілення думки.  

Що багатша думка, то багатша мова.  

Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її!  

Борімося за красу мови, за правильність мови,  

за приступність мови, за багатство мови...  

Максим Рильський 

      
 
    Це старовинне місто розташоване на мальовничих берегах 

Південного Бугу. Воно має цікаву історію і 
незвичайні  пам’ятки. Мова йде про чудову 
столицю Поділля – Вінницю.         Не дивно, що 
ці землі були заселені ще в стародавні часи, 
адже тут сама природа сприяла розвитку 
поселень. Густі ліси, повноводні річки і м'який, 
сприятливий клімат ще в епоху палеоліту 
приваблювали сюди різні давньоруські племена. 

         Сьогодні Вінниця – це затишне місто, яке манить до себе 
гостинністю, привітністю і теплотою місцевого населення, а його 
пам'ятки відкриють багате і цікаве минуле цього старовинного 
краю. У центрі міста збереглися пам'ятки архітектури. На вулиці 
Соборній знаходиться єдина оборонна споруда середини XIV 
століття, що дійшла до наших часів – Єзуїтський монастир чи, як 
його називають, «Мури». Знаменитою пам'яткою Вінниці є музей-
садиба видатного хірурга і великого вченого Пирогова. А 
найбільший у Європі світломузичний фонтан – сучасне 
архітектурно-мистецьке диво – нікого не залишить байдужим.  



Отже, тут можна знайти цікаві історичні місця, а головне – 
відчути вінничан, їх щиру та відкриту для кожного душу. 

 

14-16 травня на Поділлі  
Вінницький технічний 
коледж  приймав учасників  
Олімпіади – 2014. Майже 40 
філологів з'їхалося сюди із 
різних куточків держави. 
Хліб-сіль на гаптованому 
подільською вишивкою 
рушнику, теплі посмішки та  
щире українське слово – так 
розпочались урочистості з 

нагоди відкриття    ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови 
серед студентів І-ІІ рівнів акредитації. 

З вітальним словом до молодих 
шанувальників рідної мови звернулася 
Антонюк Тетяна Миколаївна – голова 
Всеукраїнської спілки голів обласних 
методичних об’єднань викладачів 
української мови і літератури ВНЗ I-II р.а., 
викладач-методист Чернівецького 
індустріального коледжу, заступник голови 
оргкомітету. 



 
        Директор Вінницького 
технічного коледжу Домінський Олег 
Станіславович та голова обласного 
методичного об’єднання методистів 
Зоріна Юлія Станіславівна щиро 
привітали учасників олімпіади, 
подякували за наполегливу роботу та 
гідно пройдений такий довгий та 
напружений, але результативний 

творчий шлях. Особливо відмітили переможців, побажавши їм 
натхнення, життєвих злетів та продовження дороги пізнання 
українського слова.             

На небосхилі українських талантів засяяли нові, але такі яскраві 
зірочки – переможці ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови. 
Щирі привітання, щасливі посмішки учасників олімпіади та їх 
наставників, маса приємних вражень, омріяні перемоги – ось 
результати довгоочікуваної події, що надихнули наступних шукачів 
скарбів української мови – учасників ІV Всеукраїнської олімпіади з 
української мови. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Після наполегливої праці – заслужений активний відпочинок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостинність організаторів Олімпіади, яскраві враження про 
Вінницький край спонукатимуть усіх, хто був причетний до цього 
цікавого дійства, повертатись на Вінниччину в думках і наяву знову і 
знову. 

 

 



Підсумки ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови 

серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
 

І місце – Кабалюк Альона Вікторівна – студентка Вінницького 

технічного коледжу (викладач Зоріна Ю.В.). 

ІІ місце – Пітель Ірина Василівна – студентка Івано-Франківського 

коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (викладач               Полякова Т.В.). 

ІІ місце – Паращина Елла Володимирівна – студентка ДВНЗ 

«Дніпропетровський політехнічний коледж» (викладач Немер Ганна 

Григорівна). 

ІІІ місце – Мельник Юлія Русланівна – студентка Київського 

фінансово-економічного коледжу НУДПС України (викладач 

Сергієнко Наталія Володимирівна). 

ІІІ місце – Гунчак Олеся Дмитрівна – студентка ДВНЗ 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» (викладач Смутняк 

Марія Маноліївна). 

ІІІ місце – Боровко Анастасія Володимирівна – студентка ДВНЗ 

«Київський електромеханічний коледж» (викладач Угляренко Надія 

Миколаївна). 

           

 

 

 

 



Підсумки ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови 

серед студентів педагогічних коледжів: 

І місце – Лисенко Юлія Вікторівна – студентка Кременчуцького 

педагогічного училища імені А.С.Макаренка (викладач Прокопов 

Дмитро Юрійович). 

ІІ місце – Нгуєн Маргарита Та-Бітхівна – студентка Харківського 

коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради (викладач Кордулян Марія 

Іллівна). 

ІІІ місце – Захаріна Анастасія Олександрівна – студентка 
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (викладач Когутюк 
Оксана Василівна).    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Всеукраїнська олімпіада з української мови 
 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка  
 

Доля нашої мови залежить і від того,  
як відгукнеться на рідне слово наша душа,  

як рідне слово бринітиме в цій душі,  
як воно житиме в ній. 

О. Гончар 
 

Квітень 2015 року для міста Кременчука став багатим на гостей. 
Молода філологічна еліта    з усієї  України завітала у цей мальовничий 
край, щоб узяти участь у  п’ятій, ювілейній, Всеукраїнській олімпіаді з 
української мови серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, продемонструвати  
свої знання, любов до рідного слова, до благословенної України. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Кременчук учора, сьогодні, завтра 
Учора – то історія народу, 
То пороги сивого Дніпра, 
Роду кременчуцького коріння, 
Доблесть, що крізь роки пролягла. 
 
А сьогодні – то сучасне місто, 
Гордий красень – рідний Кременчук,  
Трудова звитяга, сміх малечі 
І сердець коханих перестук. 
 

http://kremenchug-planet.com/kremenchuk/
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Завтра – то омріяне майбутнє,                                                  
Шлях широкий у нові світи,  
Місто, до якого вже сьогодні 
Працею ми зводимо мости. 
       Кременчук ХХІ століття – це сучасне 
промислове місто  
з досить розвиненою інфраструктурою. 
Воно здавна славилося своєю трудовою 
звитягою, роботящими і розумними людьми, яскравими талантами і 
справжніми майстрами своєї справи.      

Промисловий Кременчук відомий автомобільним гігантом 
«КрАЗ», кондитерськими фабриками «Рошен» та «Лукас», 
нафтопереробним заводом (бензин «Energy»), суперсучасними 

вагонами Крюківського вагонобудівного 
заводу, промисловими товарами заводу 
«Дормаш», м’ясною продукцією 
«Фарро», молочною продукцією 
«Простоквашино»...   
       Це місто високої культури, з 
усталеними традиціями, народними 
звичаями та 

самобутнім місцевим колоритом. Той, хто хоч 
раз побував у нашому місті, ніколи не забуде 
кременчуцької привітності і гостинності  
Мешканці  Кременчука  по-справжньому 
люблять своє рідне місто. Нам є чим 
пишатися, є що показати та про що розповісти 
гостям. 

    Справжньою окрасою міста і його 
інтелектуальною опорою є  
Кременчуцький педагогічний коледж 
імені А.С. Макаренка, затишний, 
душевний, метушливий, колоритний, що 
об’єднує різні групи молоді, які 
вирішили продовжити навчання у стінах 
нашого закладу: студенти коледжу  та 
Глухівського університету, ліцеїсти, 

http://kremenchug-planet.com/kremenchuk/


курсанти. Полтавська земля багата талантами, і доказом цього є той 
незаперечний факт, що з п’яти всеукраїнських олімпіад уже друга 
проводиться на Полтавщині.  

Невід’ємним структурним 
компонентом Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені А.С. 
Макаренка є навчально-
оздоровчий комплекс «Ерудит», 
який упродовж року приймає 
обдарованих дітей з усієї 
Полтавщини на навчання та 
відпочинок. 
Саме тут з 1 по 3 квітня 2015 року, відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 1156 від 09.10.2014 року, 
проходила V Всеукраїнська олімпіада з української мови. До 
Кременчука завітали 35 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації з усіх регіонів України (крім Луганської, Донецької 
областей 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 науково-методичного 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 шановних гостей лунали побажання конкурсантам 
успішно впоратися зі складними завданнями, захищаючи честь своїх 
навчальних закладів. 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, очолюване кандидатами філологічних наук, викладачами 
Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка 
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 та Антонюк Тетяна 
Миколаївна, а також книги та цінні 
подарунки від Степаненка Миколи 
Івановича, 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 Кременчуцького педагогічного коледжу 
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 колектив «Арабеск», солістки 
вокальної студії «Апрєль», народний джазовий гурт «Роксі-бенд»,  
народний дівочий духовий оркестр «Роксолана», ансамбль спортивно-
бального танцю «Сузір’я».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Учасників олімпіади та оргкомітет було ознайомлено з 
історичними та культурними пам'ятками, індустріальним багатством 
Кременчука. Відбулася екскурсія на кондитерську фабрику «Roshen» 
та цікава подорож Гоголівськими місцями. Велика розважальна 
програма проведена у навчально-оздоровчому комплексі “Ерудит”, де 
проживали учасники олімпіади: всеоб'єднуюча акція   
“Творімо Україну разом”, тренінг-програма “Я — ТИ — МИ”, селфі-
квест “Стежками “Ерудиту”, конкурсно-розважальна програма “Вечір 
поблизу хутора Потоки”, мистецький вечір“У кавових обіймах слова”, 
“Вожатські посиденьки”. 

 

  



         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.). 
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педагогічного коледжу  

Дика Ірина Ярославівна – голова Львівського обласного 
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коледжу, голова обласного методичного об’єднання методистів 
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ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, викладач Харківського 

автотранспортного технікуму 
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