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1. Загальні положення
1.1.

Положення про організацію та проведення Всеукраїнських
студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка»
(надалі – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та щорічних
наказів Міністерства освіти і науки України (надалі – МОН України) щодо
організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (надалі –
Олімпіада), інших нормативних та інструктивних документів МОН України та
Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Університет).
1.2. Олімпіада – система масових очних змагань з творчого застосування
здобутих знань, умінь і навичок серед студентів закладів вищої освіти (надалі –
ЗВО).
1.3. 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, удосконалення освітнього
процесу.
1.4. Олімпіади проводяться з навчальних дисциплін чи спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті.
1.4.1. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання студентів з
навчальної дисципліни загальної чи професійної підготовки.
1.4.2. Олімпіада зі спеціальності – це творче змагання з теоретичної та
практичної підготовки студентів певної спеціальності, за якими здійснюється
підготовка фахівців в Університеті за відповідними освітніми рівнями.
1.5. Олімпіада проводиться у два етапи:
І етап – серед студентів Університету;
ІІ етап – в Університеті, або іншому ЗВО серед студентів ЗВО України –
переможців І етапу Олімпіади з навчальних дисциплін чи спеціальностей, з
яких наказом МОН України Університет або інший ЗВО призначений базовим
ЗВО.
1.6. Кожен студент може брати участь у кількох Олімпіадах, які
проводяться з окремих навчальних дисциплін чи спеціальностей.
1.7. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді
державною мовою. У разі необхідності Оргкомітет може дозволити підготовку
завдань та відповідей на них іншими мовами.
2. Організація і етапу олімпіади в університеті
2.1. Для організації і проведення Олімпіади в Університеті наказом ректора
створюється Організаційний комітет (надалі – Оргкомітет), до складу якого
входять керівники навчально-наукових інститутів, начальник відділу
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забезпечення функціонування системи управління якістю (надалі – ВСУЯ),
провідні вчені і фахівці Університету, а також можуть залучатися представники
Ради молодих вчених Університету, галузевих установ, організацій та
підприємств. Головою Оргкомітету призначається один з проректорів
Університету.
2.2. Оргкомітет здійснює загальне керівництво проведенням Олімпіади в
Університеті і виконує такі основні завдання:
– визначає терміни проведення І етапу Олімпіади в Університеті;
– забезпечує організацію та проведення Олімпіади;
– узагальнює результати І етапу Олімпіади по Університету;
– нагороджує переможців.
2.3. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади здійснює ВСУЯ, на
який покладено виконання таких основних завдань:
– розробка проектів наказів, розпоряджень з організації та проведення
олімпіад;
– надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету в
організації Олімпіади, забезпечення їх необхідними інформаційними
матеріалами;
– контроль за ходом проведення Олімпіади;
– аналіз підсумків Олімпіади, узагальнення пропозицій та рекомендацій
щодо вдосконалення її організації та проведення;
– розроблення проекту наказу про заохочення переможців і організаторів
Олімпіади;
– висвітлення результатів Олімпіади в засобах масової інформації.
2.4. Для організації і проведення І етапу Олімпіади з навчальних дисциплін
чи спеціальностей розпорядженнями директорів навчально-наукових інститутів
створюються Журі, до складу яких входять завідувачі і провідні науковопедагогічні працівники кафедр.
Головою Журі призначається, як правило, завідувач випускової кафедри.
2.5. Журі виконує такі основні завдання:
– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та
методичні рекомендації для підготовки студентів до Олімпіади;
– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в завданнях;
– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
– підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує призерів I етапу
для участі у II етапі Олімпіади;
– аналізує підсумки Олімпіади,
узагальнює пропозиції щодо
вдосконалення її організації та проведення;
– складає звіт про проведення І етапу Олімпіади і подає їх у ВСУЯ (див.
Додаток 1).
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2.6. У ІІ етапі Олімпіади згідно з визначеними квотами беруть участь
переможці І етапу, на ім’я яких заповнюють відповідні анкети (див. Додаток 2).
3. Організація ІІ етапу олімпіади в університеті
3.1. Для організації ІІ етапу Олімпіади Університет робить на адресу МОН
України подання на її проведення.
До подання додають обґрунтування щодо проведення в Університеті ІІ
етапу Олімпіади і проект Положення про організацію та проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади з відповідної навчальної дисципліни чи
спеціальності.
3.2. Для організації і проведення ІІ етапу Олімпіади з окремої навчальної
дисципліни чи спеціальності наказом ректора Університету створюють
Оргкомітет, Журі, мандатну та апеляційну комісії.
3.3. До складу Оргкомітету з окремої навчальної дисципліни чи
спеціальності запрошують (за згодою) членів відповідних комісій Науковометодичної ради МОН України, вчених наукових установ Національної
академії наук України та галузевих академій наук України, провідних вчених та
науково-педагогічних
працівників
Університету,
науково-педагогічних
працівників споріднених кафедр, факультетів інших ЗВО, працівників
підприємств, організацій та установ тощо.
Кандидатура Голови Оргкомітету затверджується наказом МОН України.
3.3.1. Оргкомітет безпосередньо керує процесом підготовки і проведення
Олімпіади та виконує такі основні завдання:
– розробляє проект наказу про організацію та проведення Олімпіади з
відповідної навчальної дисципліни чи спеціальності;
– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її виконання у
терміни, визначені наказом МОН України;
– визначає кількість турів Олімпіади (теоретичний, практичний,
експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди,
тестування тощо);
– формує кошторис Олімпіади (див. Додаток 3);
– організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні
заходи та від'їзд учасників;
– підводить підсумки Олімпіади;
– організовує і проводить процедуру нагородження переможців;
– готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу з
відповідних навчальних дисциплін чи спеціальностей;
– сприяє висвітленню результатів Олімпіади в засобах масової інформації.
3.3.2. Оргкомітет розміщує на сайті Університету та розсилає на адреси
ЗВО, які беруть участь в Олімпіаді (надалі – ЗВО-учасники): листи-запрошення
з інформацією про умови проведення Олімпіади; методичні рекомендації для
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підготовки студентів до відповідної Олімпіади, тематику конкурсних завдань;
бланки анкет; програму заходів Олімпіади тощо.
3.4. Кількість студентів, які беруть участь у ІІ етапі Олімпіади визначає
базовий ЗВО. Вона повинна бути не меншою ніж 15 осіб.
Максимальна чисельність членів команди кожного ЗВО-учасника має бути
однаковою.
3.5. Терміни проведення ІІ етапу Олімпіади визначає Оргкомітет базового
ЗВО та затверджує наказом МОН України.
3.6. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і
проведенням Олімпіади та виконує такі основні завдання:
– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та
методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади;
– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в завданнях;
– перевіряє та оцінює роботи учасників;
– визначає переможців Олімпіади та бере участь у їхньому нагородженні;
– аналізує підсумки Олімпіади, узагальнює пропозиції щодо підвищення
якості та ефективності її проведення.
3.7. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, реєструє їх,
здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює організацію
Олімпіади відповідно до вимог цього Положення.
3.7.1. До складу мандатної комісії входять представники Університету та
інших ЗВО.
3.7.2. Кількісний склад мандатної комісії – до 5 осіб.
3.8. До підведення остаточних підсумків учасники Олімпіади мають право
ознайомитися з оцінкою результатів виконаних ними завдань та у разі незгоди з
рішенням Журі звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності
оцінювання результатів виконання їхніх завдань.
3.8.1. До складу апеляційної комісії входять представники Університету та
інших ЗВО.
3.8.2. Кількісний склад апеляційної комісії – до 5 осіб.
3.8.3. Апеляційна комісія протягом одного робочого дня розглядає
звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з
оцінкою виконання конкурсних завдань, і виносить відповідні пропозиції на
обговорення Журі.
3.9. Кількість представників Університету в Журі, мандатній та
апеляційній комісії не повинна перевищувати 50% від загальної кількості їхніх
членів.
3.10. Оргкомітет після завершення ІІ етапу Олімпіади надсилає до ЗВОучасників інформацію про результати участі їхніх представників (див. Додаток
4).
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3.11. Оргкомітет надсилає до МОН України Звіт про підсумки проведення
ІІ етапу Олімпіади у десятиденний термін після її завершення за встановленою
формою (див. Додаток 5).
3.12. Результати участі студентів у ІІ етапі Олімпіади розглядаються на
засіданнях відповідних кафедр.
4. Порядок нагородження учасників та організаторів олімпіади
4.1. Переможців II етапу Олімпіади затверджують наказом МОН України
та нагороджують відповідними дипломами I, II та ІІІ ступенів.
4.1.1. Дипломом І ступеня нагороджують учасника, який набрав не менше
80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної
кількості балів, що дорівнює 100%.
Кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості
учасників.
Якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 студентів, переможці визначаються
за трьома призовими місцями.
4.1.2. Дипломом I ступеня нагороджують лише одного учасника. Якщо
однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на
нагородження, між ними призначається додатковий тур.
4.2. На підставі рекомендацій оргкомітету II етапу Олімпіади за
оригінальне, нестандартне розв’язання конкурсних завдань учасники змагань
можуть бути нагороджені заохочувальними дипломами МОН України чи
Університету.
4.3. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній
Міжнародній студентській олімпіаді.
4.4. Ректор може заохочувати студентів Університету, які здобули призові
(І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ етапі Олімпіади:
– наданням грошової премії;
– врученням цінного подарунку;
– врахуванням результатів участі студентів в Олімпіаді під час вступу до
магістратури та аспірантури.
4.6. Науково-педагогічні працівники Університету, які здійснювали
наукове керівництво і підготовку студентів – переможців та призерів
Всеукраїнських олімпіад, можуть бути заохочені відповідно до Положення про
матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових,
інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету
«Львівська політехніка». ).
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Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті

5. Фінансування олімпіади
5.1. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснює
Університет.
5.2. Витрати на проведення I і ІІ етапів Олімпіади, а також витрати на
відрядження студентів і науково-педагогічних працівників для участі у II етапі
змагань компенсує Університет за відповідними поданнями.
5.3. За працівниками Університету, які залучаються до проведення
Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові
відрядження, що встановлюються чинним законодавством.
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Додаток 1

1. ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
________________________________________________________________,
(назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності, освітній рівень)

проведеного_______________
(дата)

Тренер команди _______________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Усього в Олімпіаді брало участь _____________студентів.
(кількість)

Переможці:
Зайняте
призове
місце

Прізвище, ім’я та по батькові
(повністю)

Назва
навчальнонаукового
інституту

Назва
навчальної
групи

1-е
2-е
3-є

На ІІ етап Олімпіади скеровано ______ студентів: ___________________________.
(кількість)

Голова Журі ___________
(підпис)

Секретар Журі

__________
(підпис)

Редакція 1

(прізвище, ініціали студентів)

_________________________
(прізвище, ініціали, вчене звання)

________________________
(прізвище, ініціали, вчене звання)
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Додаток 2
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) ____________________________________
Дата народження ______________________________________________________
Заклад вищої освіти (повне найменування та місцезнаходження) ___________________
_____________________________________________________________________
ННІ (факультет), курс __________________________________________________
Рішенням Оргкомітету _________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

студент(ка) ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

який(яка) у I етапі Олімпіади_____________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності)

здобув(ла) _____ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади.

Голова
Оргкомітету Олімпіади
______________________
(найменування ЗВО-учасника)

_____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали, вчене звання)

м.п.
Підпис учасника Олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________
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Додаток 3
Взірець
Затверджую
Проректор Національного університету
«Львівська політехніка»

__________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

«__»____________20___ р.
КОШТОРИС
_____________________________________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності)

навчальний рік

20___ - 20___
ПОКАЗНИКИ

КЕК

СУМА ВИТРАТ

1
Доходи - всього

2

3

зокрема оргвнески
Витрати - всього
предмети
матеріали
обладнання
послуги
інвентар
Проректор
з економічних питань –
головний бухгалтер
______________ _____________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Заступник голови
оргкомітету Олімпіади ______________ _____________________
(підпис)
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Додаток 4
Ректорові
_____________________________
(найменування закладу вищої освіти)

_____________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)

Шановний _________________________________!
(ім’я та по батькові)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України _________________
(№, дата та назва)

в Національному університеті «Львівська політехніка» з _______________201_року
(дата проведення)

було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ________________.
(назва Олімпіади)

Загальна кількість учасників Олімпіади склала_________студентів із________
(кількість)

(кількість)

закладів вищої освіти
Від Вашого__________________________________________________________
(найменування ЗВО – учасника)

в Олімпіаді брало участь _________студентів, які отримали такі результати:
(кількість)

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Освітній
рівень

Зайняте
місце

Студента (ку, ів) __________________ нагороджено _________________.
(прізвище, ініціали)

(диплом, грамота)

Студентам _______________________вручено сертифікати учасника Олімпіади.
(прізвище, ініціали)

Дякуємо за участь студентів Вашого університету в Олімпіаді.
Голова
Оргкомітету Олімпіади
_______________________

_____________

(найменування базового ЗВО)

(підпис)

___________________________
(вчене звання прізвище, ініціали)

Виконавець: ПІБ,
контактний телефон.
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Додаток 5
ЗВІТ
про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
________________________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності)

проведеної ________ в ___________________________________
(дата)

(найменування закладу вищої освіти)

1. Наказ ректора базового закладу вищої освіти про проведення II етапу
Олімпіади.
2. Організація II етапу Олімпіади (таблиця 1):
3. Результати проведення II етапу Олімпіади (таблиця 2).
4. Список та результати участі студентів від кожного закладу вищої освіти
Олімпіади (таблиця 3).
5. Результати переможців ІІ етапу Олімпіади у 2-х примірниках (таблиця
4).
6. Конкурсні завдання.
7. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Олімпіади
(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси,
радіо, телебачення тощо).
Голова оргкомітету
ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади

_________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

м.п.

.
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Продовження додатку 5
Таблиця 1
Організація ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _______________________________________________________
(дата)

(найменування закладу вищої освіти)

Прізвище, ім’я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Склад мандатної комісії

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Повна найменування закладу вищої освіти,
посада, науковий ступінь, вчене звання

Склад апеляційної комісії

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові
(згідно паспортних даних)

Повна найменування закладу вищої освіти,
посада, науковий ступінь, вчене звання

Перелік заходів Олімпіади

Зауваження по роботі Журі
Робота апеляційної комісії
Новації в організації та проведенні
Пропозиції щодо поліпшення
організації та проведення Олімпіади

Ст. 13 з 16

Голова Оргкомітету

______________
(підпис)

______________________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)

Голова Журі

___________

_______________________________

(підпис)

м.п.

(вчене звання прізвище, ініціали)

Національний університет «Львівська політехніка»

Склад Журі

№
з/п

Форми проведення Олімпіади
(організаційні аспекти)
Повна найменування закладу вищої освіти,
посада, науковий ступінь, вчене звання

Хід проведення Олімпіади

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти
Положення про організацію та проведення
ЛП 02.10
Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті СВО

(назва навчальної дисципліни чи спеціальності )

проведеного ___________ на базі ____________________________
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Продовження додатку 5
Таблиця 2

(назва навчальної дисципліни чи спеціальності )

проведеного ___________ на базі ____________________________
(дата)

Розділ, тема
(з якого взято
завдання)

Кількість студентів
всього (що
виконували
завдання)

з них, зробили
помилки

Аналіз загальної підготовки
студентів, які брали участь в
Олімпіаді

Голова Оргкомітету

______________
(підпис)

______________________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)

Голова Журі

___________

_______________________________

(підпис)
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м.п.

(вчене звання прізвище, ініціали)

Аналіз типових помилок
студентів, перелік
розділів, тем, недостатньо
засвоєних студентами
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Конкурсні завдання
Олімпіади

(найменування закладу вищої освіти)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти
Положення про організацію та проведення
ЛП 02.10
Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті СВО

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _______________________________________________________
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Продовження додатку 5
Таблиця 3
Список та результати участі в Олімпіаді студентів (від кожного закладу вищої освіти)
з _______________________________________________________
(дата)

2.

Прізвище, ім’я та по батькові студента
(згідно з паспортними даними)

Курс

Факультет,
спеціальність

1.
2.
Всього студентів:
1.
2.

Всього студентів:
Всього закладів вищої освіти, що брали участь в Олімпіаді:
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:

Голова Оргкомітету

______________
(підпис)

______________________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)

Голова Журі

___________

_______________________________

(підпис)
Ст. 15 з16

м.п.

(вчене звання прізвище, ініціали)

Кількість балів

Місце

Національний університет «Львівська політехніка»

Повне
найменування
закладу
вищої освіти
1.

(найменування закладу вищої освіти)

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти
Положення про організацію та проведення
Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті СВО ЛП 02.10

(назва навчальної дисципліни чи спеціальності )

проведеного ___________ на базі ____________________________

Редакція 1

Продовження додатку 5.
Таблиця 4
Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з _______________________________________________________
(назва навчальної дисципліни чи спеціальності )
(дата)

Перше

1.

Друге

1.
2.

Трете

1.
2.

Повне найменування закладу
вищої освіти

Голова Оргкомітету

_______
(підпис)

Голова Журі

___________
(підпис)

м.п.

Бали

______________________________________
(вчене звання, прізвище, ініціали)

_______________________________
(вчене звання прізвище, ініціали)

% від
Місце у
максимальн
груповом
ої кількості
у заліку
балів
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політехніка»
політехніка»
«Львівська
«Львівська
університет
університет
Національний
Національний

Місце

Прізвище, ім’я та
по батькові студента
(згідно з паспортними
даними)

(найменування закладу вищої освіти)

та та
діяльності
діяльності
освітньої
освітньої
якості
якості
забезпечення
забезпечення
внутрішнього
внутрішнього
Система
Система
освіти
освіти
вищої
вищої
якості
якості
та
та проведення
затвердження
організацію
про
формування,
про
Положення
Положення
СВО ЛП 02.09
програм в університеті СВО ЛП 02.10
освітніхолімпіад
Всеукраїнських
оновлення
студентських

проведеного ___________ на базі ____________________________

