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I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок підготовки студентів Фахового
коледжу економіки і технологій Національного університету «Чернігівська
політехніка» (далі – Коледж) до участі у студентських олімпіадах із
навчальних та фахових дисциплін (далі – Олімпіада).
Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про фахову
передвищу освіту», Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів
вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6 квітня 2012 р. №
417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за №
618/20931, та іншими нормативними актами, які регулюють організацію
науково-дослідницької роботи студентів.
1.2. Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні
здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх
спеціалістів.
1. 3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти у
Коледжі.
1.4. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін
загальноосвітнього, гуманітарного та обліково-економічного циклів, які
вивчають відповідну дисципліну в поточному році або закінчили її вивчати в
минулому році.
1.5. Олімпіада зі спеціальності – це творче змагання з професійної та
практичної підготовки студентів старших курсів згідно зі спеціальностями, за
якими здійснюється підготовка фахівців.
1.6. Олімпіада проводиться щороку з метою:
– підвищення якості підготовки фахівців;
– системного вдосконалення навчального процесу;
– активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
1.7. Основними завданнями Олімпіади є:
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- виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння
реалізації її творчих здібностей;
- стимулювання творчої праці студентів та викладачів;
- формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої,
адміністративної діяльності;
- підвищення якості підготовки фахівців та вдосконалення освітнього
процесу;
- формування команд для участі в регіональних, всеукраїнських
олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей.

II.

Організація та проведення олімпіади в Коледжі

2.1.Кожен студент може брати участь у кількох Олімпіадах, які
проводяться з окремих навчальних дисциплін або спеціальностей.
2.2. У цикловій комісії Коледжу визначаються викладачі, відповідальні
за підготовку студентів до Олімпіад. Ці ж викладачі, як правило,
рекомендуються Коледжем до складу організаційного комітету ІІ етапу
олімпіади та супроводжують студентів Коледжу для участі в ІІ етапі
олімпіади. Також ці викладачі проводять консультації для студентів, які
бажають взяти участь в олімпіадах.
2.3. Олімпіади проводяться у всіх циклових комісіях Коледжу з
навчальних дисциплін або фахових спеціальностей. Перелік дисциплін, з
яких у поточному навчальному році проводитимуться Олімпіади, а також
комісії, які за них відповідають, терміни проведення олімпіад визначаються
планами робіт циклової комісії та затверджується заступником директора з
навчальної роботи.
2.4. Циклові комісії Коледжу розробляють програми проведення
олімпіади і затверджують їх на своєму засіданні. Комісії готують методичні
матеріали на допомогу студентам у підготовці до відповідної олімпіади, в
яких публікуються творчі завдання попередніх олімпіад. Відповідальність за
організацію та проведення олімпіади несуть голови циклових комісій.
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2.5.Керівництво,

організацію

та

проведення

Олімпіади

здійснює

організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом
директора Коледжу.
2.6. Оргкомітет здійснює загальне керівництво проведення Олімпіади в
Коледжі та виконує такі основні завдання:
– розробка проектів наказів, розпоряджень з організації та проведення
олімпіад;
– організовує та проводить Олімпіаду;
– надає оперативну практичну допомогу в організації Олімпіади,
підготовці та виданні методичних рекомендацій та завдань із відповідної
навчальної дисципліни спеціальності;
– аналіз підсумків Олімпіади, узагальнення пропозиції та рекомендацій
щодо вдосконалення методики її організації та проведення;
–

розроблення

проекту наказу про заохочення переможців і

організаторів Олімпіади;
–

сприяння

висвітленню результатів Олімпіади

у засобах масової

інформації;
– узагальнює результати Олімпіади;
– нагороджує переможців.
2.7. Для організації і проведення І етапу Олімпіади з окремої навчальної
дисципліни наказом директора Коледжу створюється журі, до складу якого
входять викладачі. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво
підготовкою і проведенням Олімпіади та виконує такі основні завдання:
– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її виконання;
– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та
методичні рекомендації для підготовки студентів до Олімпіади;
– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в завданнях;
– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
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– підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує переможців I
етапу для участі у II етапі Олімпіади;
– організовує і здійснює процедуру нагородження переможців;
– аналізує підсумки

Олімпіади, узагальнює пропозиції щодо

вдосконалення методики її проведення. У ІІ етапі Олімпіади беруть участь
переможці та призери І етапу, на ім’я яких заповнюють відповідні анкети.
2.8. Завдання

Олімпіади І етапу розробляються викладачами

з

дисципліни та подаються на розгляд відповідній цикловій комісії. Завдання
містять 3 рівні складності і не повинні виходити за межі програми з
дисципліни, визначену кількість балів за кожне завдання та максимальну
кількість балів. Завдання Олімпіади затверджується рішенням циклової
комісії не пізніше ніж за три дні до початку олімпіад і зберігаються у голови
оргкомітету

до

початку

олімпіад.

За

конфіденційність

інформації

персонально відповідає голова оргкомітету олімпіади.
2.9. Завдання Олімпіади виконуються студентами самостійно напротязі
120 хв. Під час олімпіади забороняється користуватися калькуляторами,
мобільними телефонами, довідниками; забороняється розмовляти, виходити з
аудиторії, при виявленні шпаргалки студент позбавляється права приймати
подальшу участь в олімпіаді. Завдання виконуються в письмовій формі,
охайно, розбірливо, пастою синього кольору.
2.10. Перевірка робіт виконується в день проведення олімпіади. Роботи
перевіряються червоною пастою: кожне завдання окремо, бали виносяться на
поля. Всі суперечливі випадки при виставленні балів узгоджуються з
головою журі. В кінці роботи викладачі проставляють кількість балів
(числом і прописом), свій підпис та прізвище. Загальна кількість набраних
балів переноситься на титульний лист роботи.
2.11.Підсумки олімпіади протоколюються.

В протоколі вказується

прізвище, ім’я та по батькові кожного учасника олімпіади, група, викладач,
максимальна кількість балів, кількість набраних балів, відсоток, місце
учасника. Протокол затверджуються всіма членами журі. До протоколу
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вноситься повна інформація про кожного учасника незалежно від кількості
набраних балів. Переможцем є учасник, який набрав найбільшу кількість
балів.
III.

Порядок нагородження учасників та організаторів Олімпіади

3.1. Студенти, які здобули перше, друге та третє місця в особистому
заліку є переможцями відповідного етапу Олімпіади та учасниками
наступного етапу, список яких затверджується наказом керівника Коледжу.
3.2. Дипломом І ступеня нагороджують учасника, який набрав
найбільшу кількість балів.
3.3. Дипломом I ступеня нагороджують лише одного учасника.
3.4. Директор Коледжу може заохочувати студентів, які здобули призові
(І, ІІ, ІІІ) місця у Олімпіаді наданням грошової премії; вручення цінного
подарунку.
3.5. Викладачі Коледжу, які здійснювали керівництво і підготовку
студентів – переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад, можуть бути
заохочені.

