Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор Національного
транспортного університету
професор

М.Ф. Дмитриченко

« ____ » ______________ 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Київ – 2016

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система
масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь та навичок
серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації незалежно
від форм власності та підпорядкування.
1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та
підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей
студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науковопедагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення
навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.
1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, напрямів і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в
Україні.
Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з окремої
дисципліни циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної та
природничо-наукової, професійної і практичної підготовки студентів, що
вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в
минулому навчальному році.
Олімпіада з напряму і спеціальності – це комплексне творче змагання з
дисциплін професійної і практичної підготовки студентів, що навчаються для
здобуття ступеня бакалавра (не менше 2 семестрів), ОКР спеціаліста, ступеня
магістра.
1.4. Олімпіада проводиться у два етапи.
I етап – з дисциплін та напрямів і спеціальностей, перелік яких визначається
щороку відповідним наказом по Національному транспортному університету
(НТУ).
II етап – з напрямів і спеціальностей, з яких університет затверджений
відповідним наказом Міністерства освіти і України базовим вищим навчальним
закладом.
1.6. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних
країн. Умови їх участі узгоджуються з університетом і не повинні суперечити
міждержавним та іншим угодам.
1.7. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді
державною мовою1.
2. КЕРІВНИЦТВО

ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ОЛІМПІАДИ

ТА

ПРОВЕДЕННЯМ

2.1. Керівництво
організацією
та
проведенням
Олімпіади
здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого
затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:
1

У разі необхідності оргкомітет університету може дозволити підготовку завдань та відповіді на них іншими
мовами.
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– забезпечує організацію та проведення Олімпіади;
– розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації та
проведення Олімпіади;
– забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними
та методичними матеріалами;
– аналізує та контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;
– надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закладам
в організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з
відповідних навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей;
– підводить остаточні підсумки Олімпіади;
– здійснює нагородження переможців;
– готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення та
розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення
навчального процесу вищими навчальними закладами, відповідними
департаментами Міністерства освіти і науки України, міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні
вищі навчальні заклади.
2.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади та
підведення її підсумків покладається на Інститут модернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України.
2.4. Для організації та проведення
Олімпіади у
Національному
транспортному університеті створюються організаційні комітети, журі, мандатні
та апеляційні комісії.
2.5. Оргкомітет НТУ:
– розробляє положення про проведення Олімпіади з відповідної
навчальної дисципліни, напряму і спеціальності на основі даного Положення;
– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у
строки, визначені наказом Міністерства освіти і науки України;
– організує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи
та від'їзд учасників;
– організує і проводить нагородження переможців;
– складає звіт про проведення Олімпіади;
– готує довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади;
– сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації
та періодичній пресі.
2.6. Журі:
– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінювання їх виконання;
– перевіряє роботи учасників та визначає переможців;
– аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні
помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади;
– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з
відповідних дисциплін, напрямів та спеціальностей;
– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для
підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

4

2.7. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо
вирішення суперечних питань, пов'язаних з оцінкою виконання олімпіадних
завдань та виносить відповідні пропозиції на обговорення журі;
2.8. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить
їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює
виконання даного Положення.
2.9. До складу оргкомітету НТУ входять провідні науково-педагогічні
працівники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок
НТУ тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів
НТУ.
2.10. До складу журі II етапу Олімпіади входять провідні науковопедагогічні працівники НТУ, 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 НТУ в журі не повинна перевищувати 50% від
загальної кількості членів журі.
2.11. До складу апеляційної комісії входять представники НТУ та
споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо.
2.12. До складу мандатної комісії входять представники НТУ та
громадських організацій.
3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
I ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ В НТУ
3.1. Умови і порядок проведення І етапу Олімпіади, склад оргкомітету та
журі в НТУ регламентуються відповідним наказом ректора.
3.2. Оргкомітет підводить підсумки проведення І етапу змагань та
рекомендує переможців І етапу для участі в II етапі.
3.3. Переможцями I етапу Олімпіади є студенти, які посіли перше, друге,
третє місця в особистому заліку. Переможці нагороджуються дипломами І, II,
III ступенів відповідно.
3.4. Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади вважаються
заповнені оргкомітетом анкети на кожного учасника окремо. Анкети переможців
студентських олімпіад надсилаються до базового вищого навчального закладу у
строк, визначений наказом Міністерства освіти і науки України.
3.5. Результати І етапу олімпіади затверджуються наказом ректора.
Переможці заохочуються цінними подарунками, грошовими преміями,
туристичними путівками тощо.
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4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
II ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ В НТУ
4.1. II етап Олімпіади проводиться на базі Національного транспортного
університету, якщо НТУ є базовим вищим навчальним закладом у проведенні
Олімпіади за визначеними напрямами і спеціальностями.
4.2. Умови та порядок проведення ІI етапу Олімпіади, склад оргкомітету,
журі, мандатної та апеляційної комісій в НТУ регламентуються відповідним
наказом ректора. Кандидатура голови оргкомітету II етапу затверджується
наказом Міністерства освіти і науки України.
4.3. II етап Олімпіади проводиться між переможцями І етапу. Конкретні
строки проведення визначаються оргкомітетом НТУ і затверджується наказом
Міністерства освіти і науки України.
4.4. НТУ надсилає
листи-запрошення
з інформацією про умови
проведення олімпіади, тематику олімпіадних завдань з відповідної
навчальної
дисципліни,
напряму і спеціальності вищим
навчальним
закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. Кількісний
склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет НТУ у рівній
кількості від кожного вищого навчального закладу.
4.5. II етап Олімпіади
може проводитися для різних груп вищих
навчальних закладів за умови підготовки завдань для кожної групи окремо.
4.6. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає до
Інституту модернізації змісту освіти до 15 червня поточного року звіт про
проведення II етапу Олімпіади.
5. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
ТА ОРГАНІЗАТОРІВ II ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ
5.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому
заліку, є переможцями II етапу Олімпіади.
Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти
і науки України та нагороджуються дипломами І, II, III ступенів відповідно.
5.2. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше
90 %, II ступеня - 75 %, III ступеня - 60 % від максимально можливої сумарної
кількості балів.
5.3. Дипломом І ступеня нагороджується лише один учасник. У разі,
якщо однакову кількість
балів
набрали
декілька
учасників,
які
претендують на нагородження дипломом I ступеня, між ними призначається
додаткове змагання.
При цьому кількість переможців не може перевищувати 10 % від загальної
кількості учасників. Якщо в олімпіаді бере участь до 30 учасників, переможці
визначається за трьома призовими місцями.
Дипломами II ступеня нагороджуються два учасники. Дипломами
III ступеня нагороджуються три учасники.
5.4. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.
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5.5. Довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади
надсилаються 1 раз після закінчення 3-річного строку проведення Олімпіади.
При підготовці довідки-подання слід чітко дотримуватись Положення про
відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (наказ
Міністерства освіти і науки України від 30.07.13 № 1047).
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