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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення І етапу 

Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін та 

спеціальностей (далі – Олімпіада) серед здобувачів освіти Центральноукраїнського 

національного технічного університету (далі – Учасники). 

4.2 Всеукраїнська олімпіада здобувачів вищої освіти (далі – Олімпіада) – 

система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та 

навичок. 

4.3 Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та 

підтримки обдарованих молодих здобувачів, розвитку та реалізації здібностей 

здобувачів вищої освіти, стимулювання творчої праці здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, 

інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для 

участі в міжнародних олімпіадах. 

4.4 Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні. 

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання здобувачів вищої 

освіти з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-

технічної підготовки. 

Олімпіада зі спеціальності – це творче змагання з професійної та практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти згідно Переліку галузей знань та спеціальностей 

підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними рівнями вищої освіти. 

 

ІІ РОБОЧІ ОРГАНИ ОЛІМПІАДИ 

2.1 Для організації та проведення І етапу Олімпіади у 

Центральноукраїнському національному технічному університеті (далі – ЦНТУ) 

створюються організаційні комітети (далі – оргкомітети), журі. Склад оргкомітету та 

журі затверджується наказом ректора. 

2.2 До складу оргкомітету І етапу Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники, аспіранти, представники органів самоврядування здобувачів 

вищої освіти тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається проректор з 

наукової роботи ЦНТУ. 

2.3 Оргкомітет ЦНТУ: 

 проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади; 

 визначає і забезпечує порядок проведення І етапу Олімпіади; 

 готує документацію для проведення Олімпіади; 

 за поданням журі, визначає переможців Олімпіади; 

 складає звіт про проведення Олімпіади (додаток 2) та подає його до 

методично-організаційного відділу у встановлений термін; 

 готує довідки-подання на активних організаторів Олімпіади; 

 сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації. 

2.4 До складу журі I етапу Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники ЦНТУ (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 

здобувачів вищої освіти, які беруть участь в Олімпіаді. 

2.8 Журі: 

 забезпечує розробку конкурсних завдань та критерії оцінки їх виконання; 

 перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади; 

 аналізує якість виконання здобувачами вищої освіти завдань, виявляє 

характерні помилки та оцінює рівень підготовки здобувачів вищої освіти; 

 готує подання оргкомітету про нагородження переможців Олімпіади; 

 готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних 

дисциплін та спеціальностей. 

ІІІ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 

3.1 I етап Олімпіади складається з турів. Кількість турів (теоретичний, 

практичний, експериментальний тощо), форми проведення (письмові роботи, 

співбесіди, тестування тощо) визначають оргкомітети. 

3.2 І етап Олімпіади проводиться у січні - лютому поточного року з 

навчальних дисциплін (які вивчались не менше семестру) та спеціальностей. 

3.3 Склад оргкомітету, журі та строки проведення І етапу Олімпіади 

затверджуються наказом ректора. 

3.4 Оргкомітет підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує 

переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією вважається 

заповнена оргкомітетом Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади (додаток 1), яка 

заповнюється на кожного Учасника окремо. 

3.5 Анкети переможців І етапу надсилаються базовому закладу вищої освіти 

до 1 березня поточного року. 

3.6 Ректори закладів вищої освіти, здобувачі яких беруть участь в Олімпіаді, 

забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади. 

ІV УЧАСНИКИ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 

4.1 У І етапі Олімпіади беруть участь всі бажаючі здобувачі закладу вищої 

освіти, включаючи і здобувачів зарубіжних країн. 

4.2 Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у кількох Олімпіадах. 

4.3 Переможці І етапу визначаються відповідним оргкомітетом на підставі 

рекомендацій журі та затверджуються наказом ректора. 

V ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 

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

переможцями І етапу Олімпіади та учасниками ІІ етапу та нагороджуються 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно. 

 

 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12#n109


 

  



Додаток 1 

до Положення про 

проведення І етапу 

Всеукраїнської олімпіади  

здобувачів вищої освіти  

у ЦНТУ 

 

АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дата народження ____________________________________________________ 

 

Заклад вищої освіти (повне найменування та місцезнаходження) _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс _____________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету ________________________________________________ 
                                                                  (найменування закладу вищої освіти) 

 

Здобувач вищої освіти  ___________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі Олімпіади ______________________________________________ 
        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

________________________________________________________________________ 

спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 
 

Голова оргкомітету 

закладу вищої освіти                   ____________         _____________________ 
                                       (підпис)                                  (власне ім’я, прізвище) 

 

 

М.П. 
 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 
 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 
 

  



Додаток 2 

до Положення про 

проведення І етапу 

Всеукраїнської олімпіади  

здобувачів вищої освіти  

у ЦНТУ 

 

 
 

 

 

ЗВІТ 

про проведення I етапу Олімпіади 

________________________________________________________, 
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності) 

проведеної __________ в ___________________________________ 
(дата)      (найменування кафедри, факультету) 

 

 

 

1. Організація I етапу Олімпіади (таблиця 1). 

2. Список та результати участі у I етапі Олімпіади здобувачів вищої освіти ЦНТУ 

(таблиця 2). 

3. Список переможців І етапу Олімпіади, рекомендованих для участі у ІІ етапі 

Олімпіади (таблиця 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблиця 1 
Організація І етапу Олімпіади з 

_______________________________________________________, 
(назва навчальної дисципліни або спеціальності) 

проведеної _______________ 
(дата)  

 на базі ____________________________________________________ 
(найменування кафедри, факультету) 

1. Хід проведення Олімпіади.  

2.  Склад журі: Прізвище та ініціали, посада, вчене звання, науковий 

ступінь 

 Голова:  

Заступник голови:  

Секретар:  

Члени журі:  

3. Зауваження по роботі журі.  

4. Склад апеляційної комісії. Прізвище та ініціали, посада, вчене звання, науковий 

ступінь 

 Голова:  

Заступник голови:  

Секретар:  

Члени апеляційної комісії:  

5. Робота апеляційної комісії.  

6. Новації в організації та 

проведенні 

 

7. Пропозиції щодо поліпшення 

організації та 

проведення Олімпіади. 

 

 

Голова оргкомітету факультету _________ _________________________________ 
       (підпис)    (власне ім’я, прізвище, звання) 

Голова журі ________ ___________________________________ 
       (підпис)                                       (власне ім’я, прізвище,  звання) 

 

  



Таблиця 2 
Список та результати участі в І етапі Олімпіади здобувачів вищої освіти ЦНТУ 

з _______________________________________________________, 
(назва навчальної дисципліни або спеціальності) 

проведеній ___________ на базі _________________________________________ 
(дата)    (найменування кафедри, факультету) 

 

№ з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові здобувачів 

вищої освіти (повністю) 
Курс Група 

Кількість 

балів 

% від 

максимальної 

кількості 

балів 

Місце 
Прізвище та ініціали 

наукового керівника, 

посада 

        

        

        

        

        

        

        

 

Загальна кількість здобувачів вищої освіти, що брали участь в І етапі Олімпіади – ______ осіб. 

 

 

Голова оргкомітету факультету ________ ______________________________________ 
          (підпис)    (власне ім’я, прізвище, звання) 

 

Голова журі ________ ___________________________________ 
       (підпис)   (власне ім’я, прізвище, звання) 

  



Таблиця 3 
Список переможців І етапу Олімпіади, рекомендованих для участі у ІІ етапі Олімпіади 

з _______________________________________________________, 
(назва навчальної дисципліни або спеціальності) 

проведеної ___________ на базі _____________________________ 
(дата)      (найменування факультету) 

 

Місце Курс Група 
Прізвище, ім’я та по батькові здобувача вищої освіти 

(повністю) 
Прізвище та ініціали наукового 

керівника, посада 
Перше     

Друге     

Третє     

 

 

Голова оргкомітету факультету ________ ______________________________________ 
         (підпис)    (власне ім’я, прізвище, звання) 

 

 

Голова журі ________ ___________________________________ 
       (підпис)   (власне ім’я, прізвище, звання) 
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