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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентські олімпіади, конкурси з навчальних предметів, 

 олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності 

серед  студентів  КІСІТ  ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»   

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення базується  на наказі  МОН  № 1099 від 22.09.2011 і визначає порядок 

організації та проведення серед  студентів  КІСІТ  ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» олімпіад, 

інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, 

порядок участі в змаганнях і визначення переможців.  

1.2. Олімпіади  та  конкурси  серед  студентів  КІСІТ  ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»  

проводяться щороку  з  навчальних предметів  циклу  загальноосвітніх  дисциплін  та спеціальних 

дисциплін,  передбачених  навчальними  планами  спеціальностей  коледжу. 

Можуть проводитись  турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, конкурси 

фахової майстерності, а також спеціальні комплексні олімпіади. 

 1.3. Основними  завданнями студентських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, олімпіад  зі  спеціальних  дисциплін  та  конкурсів  фахової  майстерності  є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

 виявлення обдарованих, талановитих студентів,  реалізація  їх здібностей; 

 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей 

суспільного життя; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових 

дисциплін, формування у колах студентської  молоді навичок дослідницької роботи; 

 популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 

 підбиття  підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій; 

 активізація всіх форм позаурочної  роботи з студентами;  

 підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової 

підготовки студентів; 

 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних 

закладів,  працівників наукових  установ до активної роботи з обдарованою студентською 

молоддю; 

 формування   команд  для участі в міських, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, 

конкурсах, турнірах. 

  

  1.4. За  проведення  та  організацію олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів 

фахової майстерності (далі – олімпіади, турніри, конкурси)     відповідають  голови циклових 

(предметних) комісій. 

    

  1.5. Для організації та проведення олімпіад, турнірів і конкурсів за  подання   голів 

циклових (предметних) комісій створюються і затверджуються наказами  директора  коледжу 

організаційні комітети, призначаються координатори, експерти-консультанти, а для перевірки 

виконання завдань та оцінювання результатів – журі. 

 

1.6. Для   складання  завдань  олімпіад, турнірів і конкурсів голови журі та координатори  

відповідних  змагань  формують предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці 

відповідної галузі у складі не більше п’яти осіб.  
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Члени предметно-методичної  комісії  забезпечують  науковий  рівень  змісту  завдань та  їх  

нерозголошеність  до  моменту  оприлюднення.  Надання підготовлених завдань будь-якій особі, 

яка не є членом предметно-методичної комісії, категорично забороняється. 

 На всіх етапах змагань завдання готуються окремо для кожного курсу. 

 

1.7. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність 

перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців олімпіад, турнірів, конкурсів) 

призначаються експерти-консультанти. 

 

 1.8. Переможців студентських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової 

майстерності визначають в особистій першості.  

 

   1.9. Студентські олімпіади з навчальних предметів всіх етапів, турніри, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності є очною формою змагань. 

  

1.10. Учасники олімпіад, турнірів і конкурсів отримують завдання та дають на них 

відповідь державною мовою (крім олімпіад з іноземних і російської мов). 

За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та давати відповіді мовою 

вивчення навчального предмета.  

 

2. Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

 2.1. I етап олімпіад з навчальних предметів проводиться у лютому-березні поточного року. 

 

 2.2. Завдання I етапу  для учасників олімпіад і конкурсів з навчальних предметів, олімпіад 

зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності готують предметно-методичні комісії, 

склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. 

 

 2.3. Звіти про проведення I етапу усіх олімпіад  і  конкурсів та заявки на участь у ІІ етапі 

надсилаються до  відповідних оргкомітетів у строки, визначені правилами (умовами), 

затвердженими наказами МОН України. 

 

 2.4. Завдання для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів готують предметно-методичні 

комісії, які очолює голова журі.  

Завдання для проведення змагань складаються з авторських задач і вправ (тестів). 

  

 2.5. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад, турнірів, конкурсів складаються 

так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному 

виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності. 

 

 2.6. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, 

таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами 

комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом 

та журі та затверджені протоколом. 

  

3. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

 3.1. Студенти  мають  право брати участь у кількох предметних олімпіадах, турнірах, 

конкурсах за умови, що строки їх проведення не збігаються. 
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 3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів, олімпіад зі 

спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності студенти мають право брати участь в 

змаганнях за курс не молодший, ніж курс їх навчання. 

 3.3. Перелік предметів, з яких проводяться олімпіади та  конкурси, а  також  групи (курси),  

які  беруть  участь у змаганнях, визначаються відповідним оргкомітетом коледжу. 

  3.4. Забороняється  втручання  батьків  учасників та інших сторонніх осіб в перебіг змагань  

та  в перевірку  робіт. 

3.5. Учасники  олімпіад, турнірів, конкурсів до початку змагань мають бути ознайомлені з 

порядком  і правилами (умовами) їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, 

характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального 

заохочення тощо. 

 3.6. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів повинні дотримуватись вимог їх проведення, 

норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення журі, проявляти бережливість у 

використанні обладнання, приладів, інструментів тощо.  

 

4. Апеляція 

 

 4.1. Учасники  олімпіад,   турнірів,  конкурсів  мають  право ознайомитись з відповідями  

(розв’язками)  завдань,  запропонованими журі,  та  з  попередніми результатами  перевірки  робіт  

учасників  до підбиття  остаточних  підсумків. 

4.2. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення всіх турів 

відповідного  етапу  змагань  подавати заяву у письмовій  формі  апеляційній комісії  з приводу 

правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь 

(за вимогою) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань.  

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам 

перед початком змагань.   У заяві студент повинен зазначити причину апеляції.  

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів створюється 

апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та 

надається для ознайомлення заявнику. 

 

5. Нагородження учасників олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

5.1. Переможці   (призери)  олімпіад, турнірів, конкурсів  визначаються на спільному 

засіданні відповідних оргкомітетів та журі  та   нагороджуються  дипломами I, II та III ступенів  з 

орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 

 

    5.2. Визначення переможців   (призерів)   та лауреатів в особистому заліку змагань 

здійснюється із врахуванням наступної шкали: 

 90,1% - 100% від максимально можливої кількості балів – 1 місце 

 75,1% - 90% від максимально можливої кількості балів – 2 місце 

 60% - 75% від максимально можливої кількості балів – 3 місце 

 менше 60% від максимально можливої кількості балів  – лауреат          (учасник  без  

визначення місця). 

 

 5.3. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному 

відмінку. 

5.4. Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути відзначені спеціальними 

дипломами або призами. 

 5.5. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

 5.6. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути нагороджені спеціальними 

призами  відповідних  оргкомітетів,  журі,  благодійних  фондів,   спонсорів тощо.  
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6. Оргкомітет олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

 6.1. Оргкомітети змагань створюються  наказом  по  коледжу  у складі: 

    голова  оргкомітету -  голова циклової (предметної) комісії; 

    члени   оргкомітету -  провідні  викладачі,  завідуючі  відділень; 

   секретар  оргкомітету. 

 6.2. Голова оргкомітету : 

 розробляє   на  поточний  навчальний  рік графік проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, 

що затверджується  наказом  по коледжу; 

 здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення 

відповідної олімпіади, конкурсу або турніру. 

 6.3. Оргкомітети: 

 проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад, турнірів, конкурсів; 

 забезпечують  порядок  проведення олімпіад, турнірів, конкурсів; 

 розподіляють  (при необхідності) робочі місця між учасниками відповідно до результатів 

жеребкування;  

 готують документацію для проведення олімпіад, конкурсів, турнірів (програми, 

посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо) ; 

 формують склад учасників олімпіад, конкурсів, турнірів із числа переможців попереднього 

етапу за результатами їх виступів на змаганнях; 

 на спільному із журі засіданні приймають рішення щодо визначення переможців змагань та 

нагородження переможців і учасників олімпіад, турнірів, конкурсів; 

 визначають  остаточний  склад  команд  для участі у наступному етапі змагань, готують 

документацію про результати виступу команд;  

 сприяють висвітленню результатів олімпіад, турнірів і конкурсів у засобах масової 

інформації. 

 6.4. Секретар   оргкомітету  олімпіади, турніру, конкурсу забезпечує ведення необхідної 

документації. 

 6.5. Документація і роботи учасників олімпіад зберігаються у голови циклової 

(предметної)  комісії   (або  голови  журі)  упродовж року з дня закінчення олімпіади.  

 

7. Журі олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

 7.1. Журі  формується  з  фахівців  відповідного  профілю  з числа  викладачів, методистів 

тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта – члени журі, 

доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності – заступник. 

 7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які 

беруть участь у відповідній олімпіаді, турнірі, конкурсі. 

 7.2. Голова журі: 

 бере  участь у формуванні складу журі; 

 забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань; 

 надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань; 

 формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання завдань для олімпіад, 

турнірів, конкурсів. 

  7.3. Журі: 

 перевіряє та оцінює студентські роботи; 

 після завершення змагань проводить консультації для учасників олімпіад, турнірів, 

конкурсів і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань; 

 аналізує рівень підготовки учасників змагань, готує подання про нагородження 

переможців, складає відповідний аналітичний звіт; 



 

 

 

6 

 надає до оргкомітету відповідного етапу олімпіад, турнірів, конкурсів аналітичні звіти про 

результати проведення змагань; 

 рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі змагань.  

 7.4. Експерт-консультант олімпіади, турніру, конкурсу: 

 надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань; 

 бере участь у роботі апеляційної комісії; 

 бере  участь  у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де має право 

дорадчого голосу; 

 бере участь у складанні аналітичних і науково-методичних документів за результатами 

проведеної олімпіади, турніру, конкурсу. 

 

8. Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

 8.1. Контроль   та громадське спостереження за проведенням олімпіад, турнірів конкурсів 

можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів 

масової інформації. 

 8.2. Суб’єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог чинного 

законодавства. 

       8.3. Суб’єкти громадського спостереження можуть звертатися з пропозиціями, питаннями 

до апеляційної комісії та отримувати відповідь в установленому   чинним  законодавством  

порядку. 

9. Фінансування олімпіад, турнірів, конкурсів 

 

          9.1. Проведення олімпіад, конкурсів, турнірів  та  заохочення учасників фінансується за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. 

   

  9.2. Для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів дозволяється залучення коштів фізичних 

осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо. 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник  директора  з  навчальної  роботи    _____________ к.е.н.  В.О. Лесняк   

 

В.о. заступника директора  з виробничого                   

навчання                                                         _____________  О.С. Биковець 

        

 

Положення  підготувала: 

 

Заступник  директора  з  виховної роботи         _____________  О.Г. Карлюченко 

 


