1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення студентської
олімпіади (конкурсу) з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей (далі –
Олімпіада. Конкурс) серед студентів СП «ФККО» ПВНЗ «ВІКОП» (далі - Коледж).
1.2. Олімпіада (Конкурс) - це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих
знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.
1.3. Олімпіада (Конкурс) проводиться з метою:

підвищення якості підготовки фахівців;

системного вдосконалення навчального процесу,

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
1.4. Основними завданнями Олімпіади (Конкурсу) є:

виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації
її творчих здібностей;

стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науковопедагогічних працівників;

формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої,
адміністративної і підприємницької діяльності;

відбір студентів для участі у обласних, Всеукраїнських та міжнародних
олімпіадах.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД
Студентська олімпіада - це система масових очних змагань студентів, що
навчаються у Коледжі. Вона проводиться з метою активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів, інтенсифікації та удосконалення навчального процесу,
стимулювання потреб у творчому оволодінні знаннями, з метою розвитку і реалізації
творчих здібностей студентів, виявлення науково-обдарованої, по справжньому
талановитої молоді.
Студентська олімпіада проводиться з навчальних предметів/дисциплін (предметні
олімпіади) та спеціальностей (конкурси з спеціальностей), за якими здійснюється
підготовка здобувачів освіти.
Предметні олімпіади - це очні змагання студентів у творчому застосуванні
теоретичних знань з однієї конкретної загальноосвітньої чи спеціальної дисципліни в
умінні вибрати оптимальні шляхи і методи розв'язання предметних задач. У них, як
правило, беруть участь студенти, які на час проведення олімпіади вивчають відповідну
дисципліну або закінчили її вивчати.
Олімпіади зі спеціальності - це очний конкурс майстерності студентів випускних
курсів, які вивчали комплекс дисциплін, що формують систему знань, умінь і навичок,
необхідних для майбутньої професійної діяльності.
3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Студентська олімпіада проводиться на підставі щорічного наказу директора
Коледжу «Про проведення студентських внутрішньоколеджних олімпіад» (або
включається в наказ з навчально-методичної роботи).
Олімпіада проводиться з усіх основних навчальних та спеціальних
предметів/дисциплін, передбачених навчальними планами всіх спеціальностей коледжу.
Із академічних груп обираються студенти, які краще засвоїли матеріал
предмету/дисципліни, виявили креативні здібності, особливі вміння щодо аналізу змісту
предмету/дисципліни, навички з використання вивченого в практичній діяльності, нахили
до пошуково-дослідницької роботи тощо. Як правило, такі студенти відносяться до числа
обдарованої молоді.
Умови і порядок проведення олімпіад регламентуються відповідним наказом
директора. Цим же наказом затверджується оргкомітет (входять завідувачі відділеннями,
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завідувач навчально-методичним кабінетом, голови ц/к, провідні викладачі, члени ради
студентського самоврядування) та графік проведення олімпіад по Коледжу.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
За проведення олімпіад відповідають:заступник директора з навчальної роботи,
завідувач навчально-методичним кабінетом, завідувачі відділеннями, голови циклових
комісій (ц/к).
Завідувачі відділеннями, завідувач навчально-методичним кабінетом та голови ц/к
повинні:

створити конкурсні комісії (журі) для проведення олімпіад з визначених
предметів/дисциплін;

забезпечити організацію і проведення олімпіад;

систематично висвітлювати хід внутрішньоколеджних олімпіад на
засіданнях відповідних циклових комісій.
Конкурсні комісії повинні:

завчасно складати завдання для проведення внутрішньоколеджних олімпіад;

розробити критерії оцінювання завдань з предметів/дисциплін;

підготувати лаконічні відповіді до запитань;

вчасно подати до оргкомітету список призерів внутрішньоколеджних
олімпіад (призером вважати того, хто виконав завдання неменше як на 70%).
Завідувачу навчально-методичним кабінетом з інформаційною метою потрібно
оформити відповідний стенд, на якому представити такі матеріали:

накази по коледжу про організацію та результати олімпіад;

графіки проведення олімпіад;

Списки учасників олімпіад;

результати уже проведених олімпіад з визначеними переможцями.
5. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ
Для учасників олімпіади складаються нестандартні завдання, які вимагають
індивідуального розв'язання і сприяють виявленню творчого мислення учасників.
Зміст завдань повинен бути диференційований за складністю і оцінювати їх слід за
коефіцієнтом складності (в балах).
Вимоги до проведення письмових робіт.
Письмова робота містить від 5 до 10 завдань (питань), розрахованих на 1,5 години
роботи. Викладачі повинні підготувати завдання у вигляді робочого зошита
(пустографки), куди студенти записують відповіді.
Кожне виконане завдання перевіряється відповідними комісіями з 2-3 осіб.
Перевірка робіт закінчується в день проведення олімпіади.
Оцінювання завдань.
Кожне завдання оцінюється за 10-ти бальною системою:
- 0-2 бали - якщо практично нічого не зроблено;
- 3-4 бали - показано тільки хід одержання відповіді;
- 5-8 балів - розв'язка (відповідь) є правильною, але шлях нераціональний;
- 9-10 балів - всі розв'язки правильні і раціональні.
При оцінюванні робіт враховується оригінальність методів і рішень, уміння
узагальнювати результати. У таких випадках оцінка підвищується на 5 балів. Оцінка
кожної роботи в цілому становить суму оцінок (балів) усіх виконаних завдань.
Переможцем стає той, хто набрав більшу кількість балів.
Кожна ц/к розробляє свої критерії оцінювання, орієнтуючись на вище вказані.
Умови проведення усного туру
При усному проведенні олімпіади кожному учаснику члени журі по черзі ставлять
питання, які заздалегідь готуються і обговорюються. Відповідь на питання оцінюється 102

ти чи 5-ти бальною системами всіма членами комісії. Оцінка заноситься у спеціальні
листи-бланки (форму бланку розробляє ц/к). За кожну відповідь виводиться середнє
арифметичне з оцінок, поставленими всіма членами комісії (журі).
При рівній кількості балів у декількох учасників першість визначається з
урахуванням показників і досягнень в навчальній діяльності.
Переможці визначаються з найвищою сумою одержаних балів.
Такі олімпіади можна провести у вигляді інтелектуальних конкурсів (КВК,Брейнрингів, вікторин, дебатних турнірів, «Що?Де?Коли?» та інших).
Рекомендується для відбіркового туру олімпіади (для подальшої участі в обласних
чи всеукраїнських олімпіадах) брати завдання близькі до завдань II туру - Всеукраїнської
олімпіади минулих років (олімпіада на рівні базових навчальних закладів), оскільки
переможці стануть учасниками II туру поточного навчального року.
6. ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАД
Переможці та активні організатори олімпіади заохочуються директором та
профспілковим комітетом Коледжу (грамотами, цінними подарунками, грошовими
преміями). Отримані бали зараховуються в рейтинг студента за підсумками семестру.
Рішенням педагогічної ради за поданням комісій переможці можуть звільнятись від
складання відповідних заліків чи екзаменів, і в заліковій книжці їм ставиться високий бал.
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