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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення студентської олімпіади в коледжі
І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення студентської
олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей (далі Олімпіада) серед студентів коледжу (далі - Учасники).
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 щороку з метою: підвищення якості підготовки
фахівців;
системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів.
1.4. Основними завданнями Олімпіади є:
- виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації
її творчих здібностей;
- стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково педагогічних працівників;
- формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої,
адміністративної і підприємницької діяльності;
- відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.
1.5. Керівником Олімпіади є дирекція коледжу та профільні циклові комісії.
1.6. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців.
1.7. Організатором та координатором Олімпіади є організаційний комітет, на
який покладається організаційно-методичне забезпечення проведення
Олімпіади.
1.8. Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання з дисциплін
циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної
підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або
закінчили її вивчати в минулому році.
1.9. Олімпіада з напряму, спеціальності - це творче змагання з професійної та
практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у коледжі за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
П. Робочі органи Олімпіади
2.1. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний
комітет, персональний склад якого затверджується наказом директора
коледжу
Очолює Всеукраїнський організаційний комітет очолює заступник
директора з навчальної роботи.
2.2. Організаційний комітет:
- розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та

проведення Олімпіади;
- формує план проведення Олімпіади ;
- визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її
етапах;
- надає практичну допомогу в організації Олімпіади та забезпечує їх
необхідними інформаційними матеріалами;
- за поданням журі визначає переможців Олімпіади;
- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та
пресі;
- підводить остаточні підсумки та складає звіт про проведення Олімпіади.
2.3. До складу оргкомітету Олімпіади входять педагогічні, науковопедагогічні працівники, представники органів студентського самоврядування
тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається директор коледжу.
2.4. До складу журі І етапу Олімпіади входять педагогічні, науковопедагогічні працівники коледжу (за згодою).
2.5. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами
Учасників Олімпіади.
2.6. Журі Олімпіади очолює голова. Голова має заступників та секретаря
журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі,
бере участь у визначенні переможців, затверджує список переможців.
2.7. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості
студентів, які беруть участь в Олімпіаді.
2.8. Журі:
- розробляє та затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх виконання;
- перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади;
- аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки
та оцінює рівень підготовки студентів;
- готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних
дисциплін, напрямів, спеціальностей.
2.9. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади щодо
вирішення питань, пов'язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду
апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного
питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення
помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії
враховується журі при визначені загальної суми балів та підведенні підсумків
Олімпіади.
III. Порядок організації та проведення Олімпіади
3.1. Олімпіада проводиться щорічно згідно графіка.
3.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на сайті
коледжу.
3.3. Склад оргкомітету, журі та строки проведення Олімпіади
затверджуються наказом директора.

3.4. Оргкомітет Олімпіади для заохочення студентів видає їм сертифікат
учасника Олімпіади, а також нагороджує дипломами і грамотами коледжу.
IV. Учасники Олімпіади
4.1. В Олімпіади беруть участь всі бажаючі студенти, у тому числі іноземці,
що навчаються у коледжі.
4.2. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх робіт.
V. Підведення підсумків Олімпіади
5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є
переможцями Олімпіади та учасниками і нагороджуються дипломами І, II, Ш
ступенів відповідно.
5.2. Переможці визначаються оргкомітетом коледжу.
5.3. Учасники, які посіли ІУ-УІ місця, а також за оригінальний,
нестандартний розв'язок завдань Олімпіади нагороджуються грамотами
оргкомітету коледжу.
5.4. За клопотанням оргкомітету Олімпіади директор коледжу нагороджує
грамотами активних організаторів Олімпіади.
VI. Фінансування Олімпіади
6.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за
рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

