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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про проведення інтелектуальних та професійних 

змагань серед здобувачів освіти (далі − Положення) у Відокремленому 

структурному підрозділі «Нікопольський фаховий коледж Українського 

державного університету науки і технологій» розроблене відповідно до Закону 

України «Про освіту»,  «Про фахову передвищу освіту», «Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту України від 22.09.2011  № 1099,   «Положення про 

Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації», затвердженого наказом від 6.04.2012 № 417 , «Положення про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади»,  затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту України від 13.12.2012 № 1410, «Положення про 

Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади», затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту  України від 11.06.2012  № 671, «Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей», затвердженого наказом МОН України від 18.04.2017 № 605 та 

іншими нормативними актами, які регулюють організацію науково-дослідної  

та творчо-пошукової роботи здобувачів освіти. 

1.2. Дане Положення регламентує організацію та проведення 

інтелектуальних та професійних змагань: олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності -  серед 

здобувачів освіти  у Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський 

фаховий коледж Українського державного університету науки і 

технологій»(далі – Коледж), їх організаційне, методичне і фінансове 

забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців. 

1.3. Положення поширюється на діяльність циклових комісій, 

методичних об’єднань викладачів, відділень, які забезпечують організацію та 

проведення студентських інтелектуальних та професійних змагань серед 

здобувачів освіти, які виступають їх організаторами та координаторами і на 

яких покладається організаційно-методичне забезпечення проведення 

відповідних змагань . 

1.4. Положення застосовують для організації та проведення 

студентських інтелектуальних та професійних змагань серед здобувачів освіти 

1.5. Під час дії надзвичайних обставин інтелектуальні та професійні 

змагання серед здобувачів освіти можуть проводитися із застосуванням 

технологій дистанційного та змішаного навчання. 

 

2. ВИДИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА 

ПРОФЕСІЙНИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

2.1. Основними завданнями інтелектуальних та професійних змагань 

серед здобувачів освіти  закладів фахової передвищої освіти є: 



- стимулювання творчого самовдосконалення здобувачів освіти; 

- виявлення, розвиток обдарованих здобувачів освіти; 

- реалізація здібностей талановитих здобувачів освіти; 

- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей суспільного життя; 

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, 

спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах студентської молоді 

навичок дослідницької роботи; 

- популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; 

- підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, студентських 

наукових товариств; 

- активізація всіх форм позааудиторної роботи зі здобувачами освіти; 

- підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових 

дисциплін, фахової підготовки здобувачів освіти; 

- залучення педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою 

студентською молоддю; 

- формування команд для участі в регіональних, обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо. 

2.2. До інтелектуальних та професійних змагань серед здобувачів освіти 

закладів фахової передвищої освіти відносяться: олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. 

2.3. Олімпіада (турнір, конкурс) - це змагання студентів у творчому 

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

майбутніх спеціалістів. 

Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання студентів з 

нормативних дисциплін циклів загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-

економічної, природничо-наукової та професійної підготовки студентів, що 

вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в 

минулому році. 

Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної 

та практичної підготовки здобувачів освіти старших курсів згідно з Переліком 

напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями. 

Олімпіада проводиться з метою: 

- виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді,  

- розвитку і реалізації здібностей здобувачів освіти, стимулювання їх 

творчої праці, підвищення інтересу до якості навчання;  

- системного вдосконалення освітнього процесу,  

- активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти; 

-  підвищення якості підготовки фахівців. 

2.4. Конкурс фахової (професійної) майстерності – це форма змагання, 

що передбачає демонстрацію професійних  теоретичних знань та практичних 

вмінь та навичок, фахових здібностей, передових прийомів і методів праці, 

новітньої  техніки і прогресивної технології. 

2.5. Інтернет-олімпіади (турніри, конкурси з навчальних предметів, 



конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності) є інтелектуальними змаганнями 

здобувачів освіти, що проводяться з використанням передових інформаційних 

та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через 

мережу Інтернет. 

Основними завданнями Інтернет-олімпіад (турнірів, конкурсів з 

навчальних предметів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, 

олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності) є: 

- створення умов для рівного доступу до участі у масових 

інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів, що проживають і навчаються у сільській місцевості та 

населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових центрів; 

- впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та 

створення умов для розвитку їх здібностей; 

- подальше вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями; 

- забезпечення системного і безперервного протягом року проведення 

інтелектуальних змагань для обдарованих учнів; 

- підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення навчальних 

предметів, стимулювання розвитку відповідних інтелектуальних здібностей; 

- залучення обдарованих учнів до самостійної дослідницької роботи; 

- стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними 

інформаційними технологіями; 

- активізація творчої діяльності вчителів. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ЗМАГАНЬ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

3.1. Перелік дисциплін або спеціальностей, з яких у поточному 

навчальному році проводитимуться інтелектуальні змагання здобувачів освіти, 

визначають циклові комісії, методичні об’єднання викладачів, відділення, які 

забезпечують організацію та проведення студентських інтелектуальних та 

професійних змагань серед здобувачів освіти, які виступають їх організаторами 

та координаторами.  

3.2. Терміни проведення інтелектуальних змагань серед здобувачів 

освіти визначаються планами робіт циклових комісій, методичних об’єднань 

викладачів, відділень, які виступають їх організаторами та координаторами,  та 

затверджуються наказом директора коледжу. 

3.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення 

інтелектуальних змагань серед  здобувачів освіти коледжу покладається на їх 

організаторів та координаторів.  

3.4. Підготовку творчих завдань для інтелектуальних змагань  

забезпечує відповідна циклова комісія, методичне об’єднання викладачів, 

відділення.  

Робочий час для підготовки цих завдань планується викладачами у 

розділі «Методична робота» індивідуального плану в обсязі згідно з чинним 

законодавством. 

3.5. Робочі органи інтелектуальних змагань серед здобувачів освіти, 



персональний склад яких затверджується наказом директора коледжу: 

3.5.1 Організаційний комітет, що має в своєму складі голову, його 

заступника, членів оргкомітету, та виконує наступні функції: 

- розробляє Положення про проведення змагань; 

- надає пропозиції  директору коледжу (або затверджує) кількісний і 

персональний склад апеляційної комісії та журі; 

- формує склад учасників змагань; 

-  контролює проведення організаційних заходів щодо забезпечення 

приміщеннями, технічними засобами, методичними і наочними матеріалами;  

- аналізує і підводить підсумки; 

- рекомендує переможців для участі у наступному етапі відповідного 

рівня; 

- готує звіт та надає відповідну інформацію про олімпіаду, конкурс, 

конференцію до засобів інформації; 

- надсилає до відповідних базових закладів освіти анкети учасників 

наступних етапів; 

- сприяє висвітленню результатів змагань в засобах масової інформації. 

3.5.2 Журі, до складу якого можуть запрошуватися педагогічні 

працівники закладів фахової передвищої освіти, науково-педагогічні 

представники закладів вищої освіти, представники підприємств.  

Кількість представників окремого закладу освіти в журі не повинна 

перевищувати 50 відсотків від загальної кількості членів журі. 

Журі виконує такі функції; 

- розробляє конкурсні завдання та критерії їх оцінювання; 

- перевіряє роботи учасників і визначає переможців; 

- за відсутності апеляційної комісії розглядає апеляції учасників змагань; 

- аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні 

помилки та оцінює рівень підготовки студентів; 

- готує пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу з 

відповідних дисциплін. 

3.5.3 Апеляційна комісія розглядає звернення учасників щодо вирішення 

питань, пов’язаних з оцінюванням завдань, і виносить відповідні пропозиції на 

обговорення журі. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

4.1. Для кожного інтелектуального змагання серед здобувачів освіти 

створюється Положення, яке затверджується наказом директора коледжу та 

відображає всі основні організаційно-методичні етапи проведення 

інтелектуальних змагань:  

3.4.1 Загальні положення – мета, основні завдання та етапи проведення 

конкурсу.  

3.4.2 Учасники – кваліфікаційний рівень, можливі обмеження, документи 

для допуску до участі. 

3.4.3  Порядок організації – організаційний комітет та журі (склад може 

затверджуватись окремим наказом).  



3.4.4 Програма інтелектуальних змагань (олімпіади, турніру, конкурсу з 

навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурсу фахової майстерності) – 

теоретичний, практичний, заочний та інші тури з детальним описом завдань 

кожного туру та критеріями оцінювання. 

3.4.5 Визначення переможців – умови за якими учасник визначається 

переможцем. 

3.4.6 Нагородження та заохочення переможців. 

4.2. Рекомендації щодо оформлення організаційно-методичних етапів 

окремих інтелектуальних змагань наведено в нормативних положеннях МОНУ, 

зазначених в п.1.1 даного Положення. 

 

5. ОРІЄНТОВНІ ВИМОГИ ДО ТВОРЧИХ (НАУКОВИХ, 

НАУКОВО-ТВОРЧИХ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ) РОБІТ  УЧАСНИКІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

 

5.1. Для участі в інтелектуальних змаганнях  подаються самостійно 

підготовлені здобувачами освіти науково творчі, творчо-пошукові  роботи 

здобувачів освіти з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Роботи 

повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород інших 

конкурсів. 

5.2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності 

у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового 

керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів освіти, 

можуть бути два наукові керівники з різних закладів освіти. 

5.3. Наукові роботи здобувачів освіти, які є тематичним продовженням 

робіт, поданих на аналогічний конкурс у попередні роки, розглядаються за 

умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої 

роботи. 

5.4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 

1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і 

нижнє - по 20 мм; 

- наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються 

тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список 

використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, 

завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику 

роботи; 

- наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими 

особами; 

- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та переліку літературних джерел; 

- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

- наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних 

носіях. 



5.5. Наукові роботи виконуються українською мовою. У випадку  

проведення конкурсу з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) 

іноземними мовами наукові роботи подаються відповідними мовами. 
 

6. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА  

ОРГАНІЗАТОРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

 

6.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку 

є переможцями інтелектуальних змагань  та нагороджуються дипломами I, II, 

ІІІ ступенів відповідно.  

6.2. 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. Якщо в олімпіаді 

беруть участь до 30 учасників, переможці визначаються за трьома призовими 

місцями.  

6.3. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. У разі, 

якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на 

нагородження, між ними проводиться додатковий тур.  

6.4. За оригінальне, нестандартне розв’язання завдань інтелектуальних 

змагань  учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та 

спеціальними дипломами оргкомітетів.  


