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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

1 1. Загальні положення
1.1. І етап Всеукраїнської олімпіади (далі – Олімпіада) проводиться в

Бердянському  державному  педагогічному  університеті  (далі  –  Університет)
відповідно  до  Положення  про  проведення  Всеукраїнської  студентської
олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту
України  від  13.12.2012  №  1410  з метою  виявлення,  відбору  та  підтримки
обдарованої молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів Університету,
стимулювання  творчої  праці  науково-педагогічних  працівників,  підвищення
якості   підготовки  фахівців,  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності
студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд
для участі в другому етапі Олімпіади.

 
1.2. І етап Олімпіади проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей

(напрямів),  за  якими  здійснюється   підготовка  фахівців  з  вищою  освітою в
Україні, а саме:

- українська мова; 
- політологія; 
- педагогіка; 
- історія України; 
- англійська мова, 
- німецька мова;
- математика; 
- інформатика;
- фізика; 
- екологія;
- безпека життєдіяльності;
- економіка природокористування;
- економічна теорія;
- фінансовий менеджмент;
- теоретична механіка;
- теоретичні основи електротехніки;
- педагогічна освіта: дошкільна педагогіка, початкова освіта, технологічна

освіта, корекційна освіта, соціальна педагогіка, професійна освіта;
- фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: фізичне виховання, здоров’я

людини (фізична реабілітація);
- мистецтво: музичне мистецтво, образотворче мистецтво;
- психологія: теоретична і практична психологія;
- філософія: філософія, релігієзнавство;
- історія;
- журналістика  та  інформація:  журналістика,  видавнича  справа  та

редагування;
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- філологія:  українська мова та література;  російська мова та література;
англійська мова та література, німецька мова та література,  болгарська
мова;

- економіка та підприємництво: економіка підприємства, маркетинг, фінанси і
кредит;

- менеджмент  і  адміністрування:  менеджмент  організацій  і
адміністрування;

- фізико-математичні науки: математика, фізика;
- системні науки та кібернетика: інформатика.

1.3. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін
циклів  гуманітарної,  соціально-економічної  та  природничо-технічної
підготовки  студентів,  які  вивчають  відповідну  дисципліну  в  поточному  або
закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада з напряму, спеціальності – це творче змагання з професійної та
практичної  підготовки  студентів  старших  курсів  згідно  з  напрямами  і
спеціальностями,  за  якими  здійснюється  підготовка  фахівців  у  вищих
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

   1.4.  Для  організації  та  проведення  І  етапу  Олімпіади  в  Університеті
створюються організаційний комітет та журі.

Організаційний комітет:
 забезпечує організацію та проведення І етапу Олімпіади;
 визначає  кількість  турів  (теоретичний,  практичний,  експериментальний

тощо)  та  форми  проведення  (письмові  роботи,  співбесіди,  тестування
тощо) Олімпіади;

 аналізує та контролює проведення І етапу Олімпіади;
 за даними журі підбиває остаточні підсумки  І етапу Олімпіади;
 висвітлює інформацію щодо проведення та результатів І етапу Олімпіади;
 здійснює нагородження й 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).

Журі:
 розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;
 перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
 аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки

та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;
 готує  рекомендації  щодо  вдосконалення  навчального  процесу  з

відповідних дисциплін, напрямів, спеціальностей.
2. Порядок проведення Олімпіади  

2.1.  I етап  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  проводиться  згідно  з
наказом Університету з 01 до 25 лютого.

2.2.  У  І  етапі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  беруть  участь  усі
студенти, що бажають.

2.3.  Учасники  І  етапу Олімпіади  отримують  завдання  та  дають  на  них
відповіді державною мовою.
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2.4.  Оргкомітет  підбиває  підсумки  І  етапу  змагань  і  рекомендує
переможців I етапу для участі у II етапі відповідної Олімпіади. Підставою для
участі  студентів  у  II  етапі  Олімпіади  є  заповнені  оргкомітетом  анкети   на
кожного учасника окремо (додаток 1).

2.5. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базового
вищого навчального закладу до 28 лютого.

3. Порядок нагородження учасників та організаторів Олімпіади
3.1.  Переможці  кожного  з  етапів  Олімпіади  визначаються  за  сумарною

кількістю балів, набраних на всіх обов`язкових турах Олімпіади.
3.2.  Переможці  I  етапу  змагань  затверджуються  наказом  ректора  та

нагороджуються  дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно. 
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Додаток 1 
до Положення про проведення 
першого етапу Всеукраїнської 
олімпіади студентів 

АНКЕТА
учасника II етапу Олімпіади

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________
____________________________________________________________________
Дата народження ____________________________________________________
Заклад вищої освіти (повне найменування та місцезнаходження)_______

_Бердянський державний педагогічний університет,
вул. Шмідта,4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100

Факультет, курс ______________________________________________________

Рішенням оргкомітету __Бердянського державного педагогічного університету
   (найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) __________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

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

____________________________________________________________________
напряму, спеціальності

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

Голова оргкомітету
вищого навчального закладу    ____________         __О.І.Гуренко_
     (підпис)                            (прізвище, ініціали)

М.П.

Підпис учасника Олімпіади ________________________

Дата заповнення  _________________________________
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