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Положення
про олімпіати та конкурси
в Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка
1. Загальні положення
1.1.

Студентські олімпіади з базових, спеціальних та фахових дисциплін проводяться щороку.

1.2.
Основними завданнями олімпіад, конкурсів з базових і спеціальних дисциплін, конкурсів
фахової майстерності є:
• стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
• виявлення та розвиток обдарованих студентів, залучення їх до навчання у вищих закладах
освіти країни, формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей
суспільного життя;
• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових
дисциплін;
• пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, підведення підсумків роботи
клубів, гуртків, активізація позааудиторної роботи;
• підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін;
• виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і
методів навчання.
1.3 Персональний склад оргкомітету, журі затверджується наказом керівника коледжу. Для
складання завдань олімпіад, конкурсів оргкомітети створюють комісії, до яких входять фахівці
відповідної галузі. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту
завдань та їх секретність до моменту оприлюднення.
1.4 Для консультацій щодо розв'язання спірних питань залучаються експерти-консультанти.
1.5 Переможців олімпіад, конкурсів визначають в особистій першості.
2. Проведення олімпіад, конкурсів
2.1 Олімпіади проводяться у два етапи.
З. Учасники олімпіад, конкурсів
3.1 Усі студенти мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах.
3.2.
До участі у другому етапі олімпіад допускаються тільки студенти, які
стали переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади.
3.3.
Учасники
олімпіад,
конкурсів
до
початку
змагань
мають
бути
ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, матеріалами,
характером і обсягом виконуваних робіт, видами морального і матеріального
заохочення.
3.4
Учасники олімпіад, конкурсів повинні суворо дотримуватися вимог їх
проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і
журі тощо. У разі порушення вимог спільним рішенням оргкомітету і журі вони
можуть бути усунуті від змагань.

3.5 Учасники
всіх
етапів
мають
право
ознайомитися
з
відповідями
(розв'язками) завдань та з результатами оцінки робіт учасників. У разі
виникнення суперечливих питань учасники мають право подавати до журі
апеляції з приводу правильності та об'єктивності оцінки виконаних ними завдань
і одержати відповідь в усній формі.
4. Нагородження учасників олімпіад, конкурсів
4.1 Переможцями вважаються студенти, нагороджені дипломами.
4.2 Прізвища та імена переможців записуються в дипломах у називному відмінку.
4.3 Багаторазові переможці олімпіад, конкурсів можуть бути нагороджені спеціальними
стипендіями.
5. Оргкомітети студентських конкурсів, олімпіад
5.1 Оргкомітет
створюється
із
числа
адміністрації,
викладачів,
голів
циклових комісій.
5.2 Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова оргкомітету здійснює
розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної
олімпіади, конкурсу.
5.3 Оргкомітети:
5.3.1
Проводять
організаційну
роботу
з
підготовки
і
проведення
студентських олімпіад.
5.3.2
Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад, конкурсів.
5.3.3 Розробляють
і
затверджують
Правила
проведення
і
Умови
проведення олімпіад із спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності.
5.3.4 Створюють робочі групи для проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін і
конкурсів фахової майстерності.
5.3.5 За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, приймають
рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників.
5.3.6 Складають звіти про проведення олімпіад, конкурсів. Рішення за підсумками
проведення олімпіад, конкурсів підписується головами оргкомітету, журі та секретарем.
5.3.7
Сприяють
висвітленню
результатів
олімпіад,
конкурсів
у
засобах
масової інформації та у періодичних виданнях.
6 . Журі олімпіад, конкурсів
6.1 Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа викладачів, методистів тощо.
Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення
між якими розподіляє голова або його заступник.
6.2 Голова журі:
6.2.1 Бере участь у формуванні складу.
6.2.2 Несе відповідальність за об'єктивність журі, перевірки та оцінювання робіт учасників
олімпіади, конкурсу.
6.2.3 Очолює комісію зі складання завдань для олімпіад, конкурсів.
6.3 Журі олімпіад, конкурсів:
6.3.1 Перевіряє і оцінює рівень якості студентських робіт.
6.3.2Після змагань проводить консультації для учасників олімпіад, конкурсів щодо
розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції.
6.3.3.Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад, конкурсів, готує подання оргкомітету
про нагородження переможців, складає відповідний звіт.
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