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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про студентські олімпіади (далі  Положення) розроблене 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Всеукраїнську 

студентську олімпіаду (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 р. № 1150) 

та іншими нормативними актами, які регулюють організацію науково-дослідної роботи 

студентів. 

1.2. Дане Положення регламентує організацію та проведення студентських 

олімпіад в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (далі – 

Університет) 

1.3. Положення поширюється на діяльність кафедр та інститутів Університету, які 

забезпечують організацію та проведення студентської олімпіади. 

1.4. Положення застосовують для: 

 організації студентської олімпіади; 

 проведення студентської олімпіади. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

2.1. Студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових очних змагань у 

творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів.  

2.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки 

обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання 

творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення 

якості підготовки фахівців, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального 

процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах. 

2.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні. 

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін циклів 

гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що 

вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році. 

Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної 

та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів  

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

2.4. Олімпіада проводиться у два етапи. 

I етап – з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) у вищому навчальному 

закладі серед студентів, які в ньому навчаються. 

II етап – у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних дисциплін, 

спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки 

України. 

II етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму), за 

якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах 

України. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою, ніж 15 

осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД 

3.1. Олімпіади відносяться до основних видів навчальної роботи студентів, 

проводяться щорічно у формі творчого змагання з метою: 

 підвищення зацікавленості студентів до дисциплін, які вивчаються; 

 поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш підготовлених з певної 

дисципліни; 

 виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та 

реалізації здібностей студентів; 

 стимулювання творчої праці студентів і науково-педагогічних працівників; 

 активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

 підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального 

процесу; 



 формування команд для участі в Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з 

навчальних дисциплін і спеціальностей. 

3.2. Відповідальність за організацію та проведення студентської олімпіади несуть 

завідувачі кафедр. 

3.3. Кафедри розробляють програму проведення олімпіади і приймають її на 

своєму засіданні.  

3.4. Перелік дисциплін або спеціальностей, з яких у поточному навчальному році 

проводитимуться олімпіади, а також кафедри, які за них відповідають, терміни проведення 

олімпіад визначаються планами робіт кафедр та затверджуються наказом ректора. 

3.5. Рівні проведення олімпіад: 

 І тур І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  серед студентів у межах 

кожного факультету/інституту ; 

 ІІ тур І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (загальноуніверситетський тур)  

серед студентів-переможців І туру І етапу у межах Університету; 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади  серед студентів-переможців 

загальноуніверситетського етапу та студентів-переможців інших вищих навчальних 

закладів. 

3.6. Загальну координацію щодо організації та проведення студентських олімпіад 

здійснює проректор з наукової роботи Університету. 

3.7. Загальне керівництво організацією та проведенням студентських олімпіад 

здійснює організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом ректора 

Університету і який очолюється проректором з наукової роботи. 

3.8. Організаційний комітет студентської олімпіади: 

 контролює проведення організаційних заходів щодо забезпечення приміщеннями, 

технічними засобами, методичними і наочними матеріалами;  

 аналізує і підводить підсумки олімпіади; 

 рекомендує переможців для участі у наступному етапі відповідного рівня проведення 

олімпіад; 

 готує звіт та надає відповідну інформацію про олімпіаду, конкурс, конференцію до 

засобів інформації; 

 надсилає до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; 

 підготовку творчих завдань для олімпіади забезпечує відповідна кафедра. Робочий час 

для підготовки цих завдань планується викладачам у розділі «Методична робота» 

індивідуального плану в обсязі 40–50 годин. 

3.9. Кафедри готують методичні матеріали на допомогу студентам у підготовці до 

відповідної олімпіади, в яких публікуються творчі завдання попередніх олімпіад.  

3.10. Методичною базою олімпіади є навчальна програма дисципліни, завдання до 

олімпіади, матеріали ретроспективної літератури (навчальні посібники, підручники, 

монографії) та періодичної преси. 

3.11. Кафедри проводять консультації для студентів, які бажають взяти участь в 

олімпіадах. Робочий час для проведення цих консультацій планується викладачам у розділі 

«Методична робота» індивідуального плану роботи в обсязі 20–30 годин. 

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

4.1. Журі студентської олімпіади: 

 перевіряє і оцінює роботи; 

 оголошує результати олімпіад, визначає переможців; 

 розглядає апеляції; 

 готує і підписує протокол за результатами олімпіади; 

 нагороджує переможців. 

4.2. Склад журі визначається наказом ректора. 

4.3. До складу журі Олімпіади входять провідні науково-педагогічні працівники 

базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій Науково-методичної ради 



Міністерства освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії наук 

України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених 

кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо. 

Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна 

перевищувати 50% від загальної кількості членів журі. 

4.4. Результати проведення олімпіад за навчальний рік аналізуються, 

узагальнюються та подаються на розгляд Науково-технічної ради та затверджуються Вченою 

радою університету. 

 

5. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА  

ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 

5.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є 

переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів 

відповідно.  

5.2. Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та нагороджуються 

дипломами.  

55.3. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і 

науки України та нагороджуються відповідними дипломами. У разі втрати диплом не 

поновлюється і дублікат не видається.  

5.4. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ 

ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що 

дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної 

кількості учасників. Якщо в олімпіаді беруть участь до 30 учасників, переможці 

визначаються за трьома призовими місцями.  

5.5. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. У разі, якщо однакову 

кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними 

проводиться додатковий тур.  

5.6. За оригінальне, нестандартне розв’язання завдань олімпіади учасники змагань 

можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II 

етапу відповідної олімпіади.  

5.7. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній 

студентській олімпіаді. Ректори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, 

які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця в Олімпіаді:  

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;  

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності, з 

отриманням вищого балу в заліковій книжці;  

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;  

– переведенням на безкоштовну форму навчання;  

– наданням переваг при вступі до аспірантури. 

5.8. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.  

5.9. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки України, 

міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні 

вищі навчальні заклади.  

6. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

6.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження 

студентів для участі у II етапі змагань здійснюються вищими навчальними закладами, в яких 

вони навчаються.  

6.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється базовими 

вищими навчальними закладами.  

6.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для 

викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснюють вищі 

навчальні заклади, студенти яких стали призерами, і затверджуються Міністерством освіти і 

науки України.  



 


