
  

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про студентські олімпіади Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (далі  Положення) 

розроблене відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про 

Всеукраїнську студентську олімпіаду (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 13.12.2012 р. № 1410) та іншими нормативними актами, 

які регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів. 

1.2. Це Положення регламентує організацію та проведення студентських 

олімпіад у Харківському національному економічному університеті імені 

Семена Кузнеця (далі – Університет). 

1.3. Положення поширюється на діяльність кафедр Університету, які 

забезпечують організацію та проведення студентських олімпіад. 

1.4. Положення застосовують для: 

організації студентських олімпіад; 

проведення студентських олімпіад. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 
 

2.1. Студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових змагань 

у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів. 

2.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та 

підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей 

студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, формування команд для участі  

в міжнародних олімпіадах. 

2.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні. 

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін 

загального та професійного циклів підготовки студентів, що вивчають 

відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому 

навчальному році. 

Олімпіада зі спеціальності – це творче змагання з теоретичної та 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти згідно з Переліком  

спеціальностей за відповідними освітньо-професійними програмами на таких 

рівнях вищої освіти – першому (бакалаврському) і другому (магістерському). 



2.4. Олімпіада проводиться у два етапи. 

I етап – з навчальної дисципліни та/або спеціальності у закладі вищої 

освіти серед студентів, які в ньому навчаються. 

II етап – у базових закладах вищої освіти з відповідних навчальних 

дисциплін та/або спеціальностей, перелік яких затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД 

 

3.1. Олімпіади належать до основних видів навчальної роботи студентів і 

проводяться щорічно з метою: 

підвищення зацікавленості студентів до дисциплін, які вивчаються; 

поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш підготовле-

них із певної дисципліни або спеціальності; 

виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, 

розвитку і реалізації здібностей студентів; 

стимулювання творчої праці студентів і науково-педагогічних 

працівників; 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення 

навчального процесу; 

формування команд для участі у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей. 

3.2. Відповідальними за організацію та проведення студентської 

олімпіади є завідувачі кафедр. 

3.3. Кафедри розробляють регламент (порядок) щодо проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади і ухвалюють його на засіданні кафедри.  

3.4. Регламент (порядок) визначає: 

тип завдань (тести, ситуації, завдання, тощо); 

кількість завдань кожного типу та рівень їхньої складності; 

критерії оцінювання кожного завдання; 

порядок проведення Олімпіади; 

порядок призначення та роботи апеляційної комісії; 

порядок визначення та нагородження переможців. 

3.5. Перелік дисциплін або спеціальностей, з яких у поточному 

навчальному році проводитимуться Олімпіади, а також кафедри, які за них 



відповідають, і терміни проведення Олімпіад визначаються планами роботи 

кафедр та затверджуються наказом ректора. 

3.6. Рівні проведення Олімпіад: 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади  серед студентів у межах 

закладу вищої освіти; 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади  серед студентів-

переможців загальноуніверситетського етапу та студентів-переможців з інших 

закладів вищої освіти. 

3.7. Загальну координацію щодо організації та проведення студентських 

олімпіад здійснює проректор з науково-педагогічної роботи Університету. 

3.8. Загальне керівництво організацією та проведенням студентських 

олімпіад здійснює особа, відповідальна на кафедрі за наукову роботу. 

Особа, відповідальна на кафедрі за проведення Олімпіади: 

Організовує проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  за 

спеціальністю та/або дисципліною; 

надсилає до відповідних базових закладів вищої освіти анкети учасників 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та супровідний лист; 

готує службову записку на відрядження; 

формує звіт та надає всю відповідну інформацію із ксерокопіями 

документів про Олімпіаду та дипломами студентів за I, II, III місця до 

навчального відділу. 

3.9. Методичною базою Олімпіади є освітньо-професійна програма в 

межах спеціальності, програма навчальної дисципліни, навчально-методична та 

наукова література (навчальні посібники, підручники, монографії) і періодичні 

видання, можуть також використовуватись завдання попередніх Олімпіад. 

3.10. Кафедри, відповідальні за організацію та проведення Олімпіади, 

проводять консультації для студентів, які бажають взяти участь в Олімпіадах.  

 

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

4.1. Журі студентської олімпіади: 

перевіряє і оцінює роботи; 

оголошує результати Олімпіад, визначає переможців; 

готує і підписує протокол за результатами Олімпіади; 

нагороджує переможців. 

4.2. Склад журі визначається наказом ректора та протоколом засідання 



кафедри для І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. 

4.3. До складу журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

входять провідні науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти. 

4.4. Порядок визнання переможців І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади визначає регламент (порядок), затверджений на засіданні кафедри, 

що проводить І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. 

4.5. До складу журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

входять провідні науково-педагогічні працівники базового закладу вищої 

освіти, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії наук 

України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники 

споріднених кафедр, факультетів інших закладів вищої освіти, працівники 

виробничої сфери тощо. Кількість представників базового вищого навчального 

закладу в журі не має перевищувати 50 % від загальної кількості членів журі. 

4.6. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України. 

 

5. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ  

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 

 

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

є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, 

ІІІ ступенів відповідно.  

5.2. Переможці I етапу змагань затверджуються наказом ректора та 

нагороджуються дипломами.  

5.3. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства 

освіти і науки України та нагороджуються відповідними дипломами. У разі 

втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.  

5.4. 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 %. Водночас кількість переможців не може 

перевищувати 10 % від загальної кількості учасників.  

5.5. 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.  

5.6. За оригінальне, нестандартне розв′язання завдань Олімпіади учасники 



змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними 

дипломами оргкомітетів відповідної Олімпіади.  

5.7. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній 

Міжнародній студентській олімпіаді. Ректори закладів вищої освіти можуть 

заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця в Олімпіаді:  

наданням грошової премії, цінного подарунка тощо;  

звільненням від складання іспиту з відповідної дисципліни;  

переведенням на навчання за державним замовленням (за наявності 

вільних місць);  

наданням переваг під час вступу до аспірантури. 

 

6. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

6.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на 

відрядження студентів для участі у II етапі змагань здійснюються закладами 

вищої освіти, в яких вони навчаються.  

6.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється 

базовими вищими навчальними закладами.  

6.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу 

Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-

методичних матеріалів здійснюють заклади вищої освіти, що проводять II етап 

Олімпіади, і затверджуються Міністерством освіти і науки України.  

6.4. За працівниками закладів вищої освіти, інших установ, які 

залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування 

витрат на службові відрядження, що встановлюється чинним законодавством. 

 

 

 

 

 


