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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення І 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, 

напрямів та спеціальностей (далі - Олімпіада) серед студентів Державного 

університету телекомунікацій (далі - Учасники) відповідно до Положення 

про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 

2012 року № 1410. 

1.2. Олімпіада - це змагання студентів у творчому застосуванні 

здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх 

фахівців. 

1.3. Олімпіада проводиться щорічно з метою підвищення якості 

підготовки фахівців; системного вдосконалення освітнього процесу, 

активізації навчально-пізнавальної 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. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з 

дисциплін циклів загальної та професійної підготовки студентів, які 

вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в 

минулому році. 

1.6. Олімпіада  зі спеціальності  – це творче змагання з професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти старших курсів (3, 4 курс першого 

(бакалаврського) освітнього рівня) та здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) освітнього рівня згідно з спеціальностями, за якими 

здійснюється підготовка. 

1.7. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних 

учасників Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про 

захист персональних даних". 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


ІІ. РОБОЧІ ОРГАНИ ОЛІМПІАДИ 

2.1. Для організації та проведення Олімпіади у Державному 

університеті телекомунікацій (далі – Університет) створюються: 

організаційні комітети (далі - оргкомітети), журі, апеляційні комісії. 

2.2. До складу оргкомітету І етапу Олімпіади входять педагогічні, 

науково-педагогічні працівники, аспіранти, представники органів 

студентського самоврядування тощо (за згодою). Головою оргкомітету 

призначається ректор або один із проректорів Університету. 

2.3. Оргкомітет Університету: 

– проводить організаційну роботу з підготовки і проведення 

Олімпіади; 

– розробляє порядок проведення відповідного етапу Олімпіади; 

– готує документацію для проведення Олімпіади (програму, 

методичні рекомендації, листи, бланки протоколів тощо); 

– проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 

– здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт 

Учасників; 

– інформує  Учасників щодо їх  результатів 

– складає звіт про проведення Олімпіади 

– визначає склад Апеляційної комісії. 

2.4. До складу журі Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники Університету (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 Учасників Олімпіади. 

2.8. Журі Олімпіади: 

– 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 Учасників; 

– готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу з 

відповідних дисциплін, 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 визначенні загальної суми 

балів та підведенні підсумків Олімпіади. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

3.1. У Державному університеті телекомунікацій проводиться І етап 

Олімпіади. 

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

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

3.3. I етапи Олімпіади складаються з турів. Кількість турів 

(теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення 

(письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) визначає оргкомітет. 

3.4. Склад оргкомітету, журі та строки проведення І етапу Олімпіади в 

Університеті затверджуються наказом ректора. 

3.5. Оргкомітет Університету підводить підсумки Олімпіади та 

рекомендує переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади. 

Рекомендацією вважається заповнена оргкомітетом Анкета учасника ІІ етапу 

Олімпіади, яка заповнюється на кожного Учасника окремо (додаток 1). 

3.6. Організаційний комітет Університету забезпечує участь 

переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади. 

3.7 Для участі у ІІ етапі Олімпіади до 1 березня поточного року 

базовому закладу вищої освіти надсилаються Анкети переможців І етапу. 

3.8. ІІ етап Олімпіади проводиться в квітні - травні поточного року.  

3.9. Оргкомітет Університету  для заохочення студентів видає їм 

сертифікат Учасника Олімпіади, а також нагороджують дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступеня. 

ІV. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 

4.1. У І етапі Олімпіади беруть участь всі бажаючі студенти 

Університету.  

4.2. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та 

письмово звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки 

виконаних ними завдань. 



 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ОЛІМПІАДИ 

5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому 

заліку, є переможцями Олімпіади та учасниками наступного етапу і 

нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно. 

5.2. Переможці  Олімпіади визначаються журі  за сумарною кількістю 

балів, набраних на всіх обов`язкових турах Олімпіади. 

5.3. 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. У 

разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право 

корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади. 

5.4. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька Учасників, які претендують на 

нагородження дипломом І ступеня, між ними призначається додатковий тур. 

5.5. Переможці І та ІІ етапів Олімпіади можуть бути нагороджені 

спеціальними призами Університету. 

5.6. Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за оригінальний, 

нестандартний розв`язок завдань Олімпіади нагороджуються сертифікатами 

Учасника Олімпіади.  

5.7. За клопотанням оргкомітету Олімпіади ректор Університету 

приймає рішення щодо нагородження грамотами, грошовими преміями, 

цінними подарунками активних організаторів Олімпіади із коштів закладу 

вищої освіти. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

6.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за 

рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

6.2. Витрати на відрядження студентів Університету та науково-

педагогічних працівників до базових вищих навчальних закладів для участі у 

II етапі Олімпіади здійснюються за рахунок Університету. 

 

Директор Навчально-наукового центру Гуменюк В.В.   

 

  



 

                               Додаток 1 

До Положення про проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 

Державному університеті телекомунікацій 

 
 

АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 

 

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

__________________________________________________________________ 

Дата народження ___________________________________________________ 

 

Заклад вищої освіти  (повне найменування та місцезнаходження)  

__________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс ____________________________________________________ 

Секція (бакалаври, магістри)__________________________________________ 

Контактний телефон_________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету  Державного університету телекомунікацій 

__________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

студент(ка) ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали)

 

 

який(яка) у I етапі Олімпіади________________________________________ 
 

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

 

 

 

Голова оргкомітету Державного  

університету телекомунікацій        ____________         _______________ 
                                      (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

 

М.П. 
 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 

 


