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1. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положення про I етап Всеукра'iнсько'i студентсько·i отмшади у 

Державному вищому навчальному заклад~ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» (далi - ДДПУ) (далi - Положения) визначае мету i 

завдання, робочi органи, порядок органiзацi'i та проведения I етапу 

Всеукра'iнсько'i студентськоi' отмшади з навчальних дисципшн та 

спецiальностей у ДДПУ (далi - Олiмпiада). 

1.2 Положения розроблене вiдповiдно до: 

- Закону Украi'ни «Про освiту» вiд 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

- Закону Украi'ни «Про вищу освiту» вiд О 1.07.2014 р. № 1556-VII; 

- Закону Украi'ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вщ 

26.11.2015 р. № 848-VIII; 

- наказу Мiнiстерства освiти науки, молод~ та спорту У краi'ни вщ 

13.12.2012 року «Про затвердження Положения про проведення 

Всеукраi'нськоi' студентсько'i олiмпiади» № 141 О; 

- статуту ДДПУ. 

1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi: 

Олiмпiада - це змагання здобувачiв вищоi' освiти у творчому 

застосуваннi здобутих знань, умшь 1 навичок, а також у професiйнiй 

пiдготовцi майбутнiх спецiалiстiв. 

Олiмпiада з навчальноz' дисциплiнu - це творче змагання з дисциплiн 

цикл1в гуманiтарно'i, соцiально-економiчно'i та природничо-технiчноi· 

пiдготовки здобувачiв вищоi' освiти, якi вивчають вiдповiдну дисциплiну в 

поточному або закiнчили П вивчати в минулому роцi. 

Олiмпiада зi спецiалыюстi - це творче змагання з професiйноi' та 

практично·i пiдготовки здобувачiв вищо'i освiти старших курсiв згiдно зi 

спецiальностями, за якими здiйснюеться пiдготовка фахiвцiв у вищих 

навчальних закладах за вiдповiдними рiвнями вищо'i освiти. 
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Спецiальнiсть гармоюзована з Мiжнародною стандартною 

класифiкацiсю освiти предметна область освiти i науки, яка об'еднуе 
. . 

спорщнен1 освпю програми, що передбачають сшлью вимоги до 

компетентностей i результатiв навчання випускникiв. 

Здобувачi вищоz· освiти - особи, якi навчаються у закладi вищоi' освiти 

на певному рiвнi вищоi' освiти з метою здобуття вiдповiдного ступеня i 

квалiфiкацii'. 

Здобувачi-перемо:J1сцi - учасники I етапу Олiмпiади, якi посiли перше, 

друге , трен: мiсця в особистому залiку. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОЛIМПIАДИ 

2.1 Метою проведения Олiмпiади в ДДПУ € актив1защя науково

дослiдноi' роботи здобувачiв вищо'i освiти, пiдвищення якосп шдготовки 

фахiвцiв, системне вдосконалення освiтнього процесу. 

2.2 Основними завданнями Олiмпiади е: 

- виявлення та розвиток обдаровано·i студентськоi' молод~, сприяння 

реалiзацii" П творчих здiбностей; 

- залучення провiдних науково-педагогiчних працiвникiв до активно'i 

роботи з обдарованою сту дентською молоддю; 

- стимулювання творчо'i працi здобувачiв вищо'i освiти та науково

педагогiчних працiвникiв; 

формування кадрового потенщалу для дослiдницько'i, 

адмiнiстративно'i i пiдприемницькоi' дiяльностi; 

- популяризацiя досяrнень науки та iнновацiйних технологiй; 

- вiдбiр здобувачiв вищо'i освiти для участi в мiжнародних олiмпiадах , 

конкурсах, турюрах. 

3. РОБОЧI ОРГ АНИ ОЛIМПIАДИ 

3.1 Для органiзацi'i та проведения I етапу Олiмпiади в ДДПУ 

створюються орrанiзацiйний комiтет (далi - Оргкомiтет) i журi для кожноi' 
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навчально'i дисципmни та спецiальностi, з яких плануеться проведения 

Олiмпiади. 

3.2 До складу Оргкомiтету I етапу Олiмпiади входять науково

педагогiчнi працiвники, аспiранти, представники органiв студентського 

самоврядування ДДПУ (за згодою ). Головою Оргкомiтету призначаеться 

проректор з науково-педагогiчноi' роботи. 

3.3 До складу журi I етапу Олiмпiади входять науково-педагопчю 

працiвники ДДПУ (за згодою) . До складу журi не можуть входити особи, що 

е близькими особами учасникiв Олiмпiади . 

3.4 Персональний склад Оргкомiтету i журi (з ус1х навчальноi' 

дисципшни та спецiальностi , з яких плануеться проведення Олiмпiади на 

факультетi) формуеться за поданням деканiв факультетiв на iм'я ректора 

(додаток 1) i затверджуеться наказом ректора. 

3 .5 Оргкомiтет: 

- визначае порядок, аналiзуе i контролюе хiд проведения Олiмпiади; 

- за поданням журi визначае переможцiв Олiмпiади; 

- сприяе висвiтленню результатiв Олiмпiади у засобах масовоi· 

iнформацii' та соцiальних мережах; 

- пiдводить пiдсумки, складае звrт про проведения Олiмпiади та 

рекомендуе здобувачiв-переможцiв I етапу для участi в II етапi Олiмпiади; 

- надсилае анкети здобувачiв-переможцiв I етапу Олiмпiади в базовi 

вищi навчальнi заклади та контролюс 'ix отримання. 

3.6 Журi: 

- розробляе та затверджуе форму проведения, структуру, змiст завдань 

та критерii' оцiнювання; 

- перевiряе роботи учасникiв i визначае переможцiв Олiмпiади; 

- аналiзуе якiсть виконання здобувачами вищо'i освiти завдань, виявляе 

характернi помилки та оцiнюе рiвень пiдготовки здобувачiв вищо'i освiти; 

- готуе рекомендацi'i щодо вдосконалення освiтнього процесу з 

вiдповiдних дисциплiн, спецiальностей. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНIЗАЦII ТА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛIМПIАДИ 

4.1 Олiмпiада оголошуеться розпорядженням проректора з науково

педагогiчноi' роботи, в якому, зокрема, зазначаються: строки проведения 

Олiмпiади , навчальнi дисциплiни та спецiальностi, з яких проводиться 

Олiмпiада у ДДПУ. 

4.2 1 етап Олiмпiади в ДДПУ складаеться з турш. Кiлькiсть турш 

(теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми 'ix проведения 

(письмовi роботи, спiвбесiди, тестування тощо) визначае Оргкомiтет. 

4.3 I етап Олiмпiади проводиться в сiчнi-лютому поточного року з 

навчальних дисциплiн (якi вивчались не менше семестру) та спецiальностей. 

4.4 Оргкомiтет пiдводить пiдсумки I етапу Олiмпiади та рекомендуе 

переможцiв I етапу для участi в II етапi Олiмпiади. Рекомендацiею 

вважаеться заповнена Оргкомiтетом Анкета учасника II етапу Олiмпiади, яка 

заповнюеться на кожного учасника окремо (додаток 2). 

4.5 Анкети переможцiв I етапу надсилаються базовому вищому 

навчальному закладу до 1 березня поточного року. 

4.6 Звiт про проведения I етапу Олiмпiади (додаток 3) подаеться до 

пiдроздiлу монiторингу якостi вищоi" освiти у 10-денний строк пiсля i"i 

завершения. 

4. 7 Вiдповiдальнiсть за пщготовку та проведения окремих ошмшад 

покладаеться на завiдувачiв вiдповiдних кафедр/ деканiв факультетiв. 

5. УЧАСНИКИ ОЛIМПIАДИ 

5.1 У I етапi Олiмпiади можуть брати участь yci бажаючi здобувачi 

вищоi' освiти освiтнiх рiвнiв бакалавр i магiстр ДДПУ. 

5.2 Учасники мають право ознайомитися з оцiнкою i'x роботи та 

письмово звернутися до апеляцiйно·i кoмicii' з приводу об'ективностi оцiнки 

виконаних ними завдань . 
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6. ПОДАННЯ ТА РОЗГ ЛЯД АПЕЛЯЦIЙ 

6.1 Для забезпечення об'ективного проведення I етапу Олiмпiади у 
ДДПУ створюсться апеляцiйна комiсiя, чисельнiсть склад яко'i 
затверджуються наказом ректора. 

6.2 Членами апеляцiйноi· кoмici'i призначаються провiднi науково
педагогiчнi працiвники вiдповiдних галузей (спецiальностей) ДДПУ. 

6.3 Учасники Олiмпiади можуть протягом п'яти календарних днiв пiсля 
оприлюднення результатiв Олiмпiади подати заяву в письмовiй формi 

апеляцiйнiй кoмici'i щодо необ'сктивного оцiнювання. 

6.4 Апеляцiйна комiсiя протягом трьох робочих днiв з дня надходження 
заяви ухвалюе рiшення, що фiксуеться у протоколi засiдання апеляцiйно·i 

кoмici'i Олiмпiади та надас його заявнику. 

6.5 Забороняеться втручання наукових керiвникiв, батькiв учасникiв та 
iнших осiб у процедуру проведения Олiмпiади та розгляду апеляцiй. 

7. ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ ОЛIМПIАДИ ТА 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОБУВАЧIВ I IX НАУКОВИХ KEPIBHИKIB ЗА 
ДОСЯГНУТI РЕЗУЛЬТАТИ 

7 .1 Переможцi I етапу визначаються Орrкомiтетом ДДПУ, на пiдставi 
рекомендацiй журi, за сумарною кiлькiстю балiв, набраних на всiх 

обо в' язкових турах Олiмпiади. 

7 .2 1 мiсце посiдае уч ас ник, який набрав не менше 80%, 11 мiсце - 70%, 
111 мiсце - 60% вiд максимально можливо·i сумарно'i кiлькостi балiв, що 

дорiвнюе 100%. 

7.3 Основними формами заохочення здобувачiв вищоi· освпи та 'ix 
наукових керiвникiв е: 

- вiдзначення дипломами та подяками здобувачiв-переможцiв та 'ix 
. . 

наукових кершниюв; 

- вiдзначення сертифiкатами учасниюв Олiмпiади та вiдзнаками в 

окремих номшащях. 
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- премiювання здобувачiв-переможцiв та i'x наукових керiвникiв. 

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Положения вводиться в щю з наступного дня шсля його 

затвердження наказом ректора. 

8.2 Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рiшенням вчено'i ради унiверситету або вiдповiдного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовуеться. 

8.3 Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю Положения та контроль за 

виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до 'ix 

функцiональних обо в' язкi в. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕI--П-IЯ: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

Керiвник пiдроздiлу монiторингу 

якостi вищоi' освiти 

Методист пiдроздiлу монiторингу 

якостi вищо'i освiти 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

С. О. Чайченко 

Т.В.Шулик 

О. В. Панюхно 

С. О. Чайченко 
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Ректору 

П!Б 

декана 

Додаток 1 

---------
факультету 

П!Б 

Службова записка 

1. Прошу включити наступних представникiв факультету до 

органiзацiйного комiтету I етапу Всеукра·iнсько'i студентсько'i олiмпiади: 
1. (декан). 
2. (провiдний науково-педагогiчний працiвник тоща). 

II. Прошу затвердити персональний склад :J1cypi I етапу Всеукра'iнсько'i 
сту дентсько'i олiмпiади з ----------------

наз в а навчШ1ьноi" дисциплiни/спецiш1ьностi 

Голова жур1: (декан факультету, провiдний науково-педагогiчнuй працiвник 
вiдповiдно1· кафедри). 

Члени журi: 

1. (провiдний науково-педагогiчнuй працiвник вiдповiдноi' ,.;,афедри) . 

2. (провiдний науково-педагогiчний працiвник вiдповiдноi· ,.;,афедри). 

Декан 
(пiдпис) (П/Б) 
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АНКЕТА 

учасника II етапу Олiмпiади 

Прiзвище, iм'я, по батьковi (повнiстю): 

Дата народження: 

Додаток 2 

Заклад вищоi' освiти: Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогiчний унiверситет», 84116, Донецька обл., 

м. Слов'янськ, вул. Г.Батюка, 19. 

Факультет, курс: 

Рiшенням Оргкомiтету ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний 

унiверситет» студент(ка) __________ , який(яка) у I етапi 
(прiзвище, iнiцiали) 

Всеукраi"нськоi" студентськоi" олiмпiади -----------------

(назва навчальноГ д11сциплiтJспецiальностl) 

посiв(ла) _____ мiсце, рекоменду€ться до учасп у II еташ 

Всеукраi"нськоi" студентськоi· олiмпiади. 

Голова Оргкомiтету 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» 

м.п. 

(пiд1111с) 

Пiдпис учасника Олiмпiади: ___________ _ 

Дата заповнення: -----------------

(ГI/Б) 
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Додаток 3 

Звiт про проведения I етапу Всеукра'iнськоi· студентськоi" олiмпiади 
у 20_-20_ н.р. 

з навчально'i дисциплiни / спецiальностi 
(niдl(pecлumu обране) 

(назва 1ювчШ1ыюi дисциплi11и/спецiШ1ьностi) 

на кафедрi (факультетi) __________ _ 

Дата проведения: 

.. , I_нформацiя_ IIJIO _з11обу!ачiв ВН(ЦОi ос_вiп•~ ')"_а_ "-'1У_l<Овнх. керiвникiв: __ l 
: ПIБ здобувача, курс i група ПIБ н_аукового керiвника, 

_______ н~вчання н-~~-ковии _с~!'!1шь, в:-~~е з~_а!:_11!51 __ j 

Члени журi: 

_ ½ул~тати конкrРсу: 

Мiсце ПIБ здобувача, курс i група 
навчання 

I 
II , 

_ III _ / ____ _ 

- 1 

i 

ПIБ науковоrо керiвника, 

науковий ступiнь, вчене звания 1 

- -------, 

Рекомендовано до участi у II етапу Всеукраiнсько'i студентсько"i 
олiмпiади: 

Стисло про хiд олiмпiади: 

Додаткова iнформацiя: 

До звiту додаються анкети переможцiв I етапу Олiмпiади 

рекомендованих до участi в II етапi Всеукраi"нськоi· студентськоi" олiмпiади. 

Декан факультету 
(пiдп11с) (П!Б! 
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