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У буянні свіжого, молодого листя, в розмаї юної 
весни Полтавщина об’єднала молодь з усіх 

куточків нашої держави. Упродовж 19–23 квітня 
2016 року – ось уже третій рік поспіль – Полтав-
ський національний педагогічний університет іме-
ні В. Г. Короленка приймав ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з української мови та літе-
ратури. Організаторами проведення почесного й 
відповідального заходу стали кафедри української 
мови й української літератури. 

ІІ етап олімпіади скликав на батьківщину Іва-
на Котляревського і Миколи Гоголя  студентів-фі-
лологів із 23 областей нашої держави. Полтавщина 
гостинно вітала учасників з усіх куточків України 
– від Закарпаття до Харкова, від Сум і Чернігова до 
Одеси й Миколаєва, окрім, на жаль, представників 

тимчасово окупованого Криму. 
Особливо тепло учасники та гос-
ті форуму вітали юнаків і дівчат 
із вишів Донецька й Луганська, 
котрі, частково переміщені в 
інші області, щодня доводять, що 
вони – справжні українці. У кон-
курсних випробуваннях свої зна-
ння продемонстрували 74 учас-
ники, шанувальники рідної мо-
ви, та знавці української літера-
тури із 33 міст країни. 

ІІ етап олімпіади розпочався 
з урочистого відкриття, в якому 
взяли участь кращі художньо-

мистецькі колективи вишу; з вітальним словом 
виступив ректор Полтавського педагогічного уні-
верситету доктор філологічних наук, професор 
М. І. Степаненко.

Світлана Ленська

ОЛІМПІЙСЬКІ ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
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Після урочистостей юнаки і дівчата виконува-
ли завдання з української літератури, а наступно-
го дня – з української мови, виявивши при цьому 
широку ерудицію, ґрунтовні знання, науково-ана-
літичні навички, майстерне володін-
ня словом і креативність. Їхні робо-
ти оцінювало фахове журі на чолі з 
доктором філологічних наук, профе-
сором Л. Ф. Українець. Оцінювали 
якість виконання конкурсних робіт 
члени журі, серед яких знані вчені, 
авторитетні науковці з різних ви-
шів України – доктори філологічних 
наук, професори В. В. Барчан (ДВНЗ 
«Ужгородський національний універ-
ситет»), М. О. Вінтонів (Донецький 
національний університет), О. І. Не-
живий (Полтавський обласний ін-
ститут післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградсько-
го), Л. В. Шитик (Черкаський наці-
ональний університет імені Богдана 
Хмельницького), доктор філологічних наук, доцент 
С. В. Ленська (Полтавський національний педаго-
гічний університет імені В. Г. Короленка), кандида-
ти філологічних наук, доценти В. П. Біляцька (Дні-
пропетровський національ-
ний університет імені Оле-
ся Гончара), С. В. Зінченко 
(Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя), В. А. Мелешко, 
Т. І. Ніколашина, І. Г. Пав-
лова, Г. І. Радько (Полтав-
ський національний педа-
гогічний університет імені 
В. Г. Короленка).

Усі учасники ІІ етапу 
олімпіади були нагородже-
ні грамотами, а перемож-
цем в абсолютній першості 
став студент ДВНЗ «Ужго-
родський національний 
університет» Олександр 
Староста. Друге місце по-
ділили студентки Націо-
нального університету «Ки-
єво-Могилянська академія» 
Ольга Петренко, Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини Оксана 
Джугір та Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького Тетяна Шев-

ченко. Третє місце посіли студентки Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди Наталія Тімко, Інституту філології 
КНУ імені Тараса Шевченка Юліана Зелена, Пол-

тавського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка Олена Білик і Ніжинсько-
го державного університету імені Миколи Гоголя 
Оксана Лепьошкіна.

Чотири дні олімпіа-
ди були дуже насиченими: 
студентський актив ПНПУ 
організував низку цікавих 
заходів – гості відвідали 
місцеві музеї, помилували-
ся краєвидами Полтави, пе-
реглянули виступи творчих 
колективів університету в 
рамках проекту «Студент-
ська весна – 2016», стали 
глядачами традиційного 
Шекспірівського фестива-
лю. Зініційований полтав-
ськими студентами перед-
великодній майстер-клас із 
розпису писанок викликав 
жвавий інтерес учасників. 

Дивовижна інтелекту-
ально-творча атмосфера, те-
пло пломенистих очей дру-
зів, відчуття єднання Сходу 

й Заходу України, щирість і радість молодості – ось 
найголовніший підсумок олімпіади.

Вітаємо переможців і їхніх наставників! Зичи-
мо успіхів і натхнення всім учасникам форуму!

Переможець олімпіади Олександр Староста 
і ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка 

професор Микола Степаненко. Фото, 22.04.2016 




