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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про організацію та проведення студентських олімпіад у 
Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (надалі – 

Положення) розроблене відповідно до Положення про проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України (надалі – МОН України) від 13.12.2012 № 1410 та 
щорічних наказів МОН України  щодо організації та проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади (надалі – Олімпіада), інших нормативних та 
інструктивних документів МОН України та Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського (надалі – Університет).  

1.2. Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні 
компетентностей при підготовці майбутніх фахівців. 

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 науково- 

педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, удосконалення освітнього процесу.  

1.4. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей 
(спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 
освітнім рівнем бакалавра, магістра. 

1.5. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з 
дисципліни, що формують загальні та фахові компетентності, soft skills навички 
підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

1.6. Олімпіада зі спеціальності (спеціалізації) – це творче змагання з 
професійної та практичної підготовки студентів зі спеціальностей 
(спеціалізацій), за якими здійснюється їх підготовка в Університеті. 

1.7. Університет проводить олімпіаду(и) щорічно (далі - Університетська 
олімпіада), згідно з даним Положенням, які також можуть бути складовими 
Всеукраїнських студентських олімпіад, а переможці Університетських олімпіад 
мають право приймати участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

1.8. Кожен студент може брати участь у декількох Університетських 
олімпіадах, які проводяться з окремих навчальних дисциплін чи спеціальностей.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

 

2.1  Університетські олімпіади проводяться щорічно у формі творчого 
змагання з метою: 

- підвищення зацікавленості студентів до дисциплін, які вивчаються; 
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- поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш 
підготовлених з певної дисципліни; 

- виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, 
розвитку та реалізації здібностей студентів; 

- стимулювання творчої праці студентів і науково-педагогічних 
працівників; 

- активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
- підвищення якості підготовки фахівців та вдосконалення 

навчального процесу; 
- формування команд для участі в Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей (за потреби). 
2.2 Відповідальними за організацію та проведення Університетської 

олімпіади є організаційний комітет (далі - Оргкомітет). 
2.3 Кафедри розробляють:  

- тип завдань основного туру;  
- кількість завдань кожного типу та рівень їхньої складності для 

проведення основного туру; 
- питання до додаткового туру; 
- критерії оцінювання кожного завдання. 

2.4 Кафедра включає у план роботи кафедри на навчальний рік 
проведення Університетської олімпіади з дисциплін або спеціальностей, за якими 
навчаються здобувачі. 

2.5 Оргкомітет Університетської олімпіади: 
- контролює проведення організаційних заходів щодо забезпечення 

приміщеннями, технічними засобами, методичними матеріалами;  
- підводить підсумки Університетської олімпіади; 
- рекомендує переможців для участі у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади; 
- готує звіт та висвітлення результатів Університетської олімпіади на 

сайті Університету та соціальних мережах; 
- визначає доцільність проведення Університетської олімпіади в 

залежності від кількості зареєстрованих учасників (не менше 5 осіб); 
- надсилає до відповідних базових закладів вищої освіти анкети 

учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (за 
потреби). 

2.6 В склад Оргкомітету можуть входити проректор з навчальної роботи, 
директор(и) навчально-наукового(их) інституту(ів), завідувач(і) кафедр(и), НПП 
та аспіранти кафедри, яка ініціює проведення олімпіади, представник навчально-

методичного відділу, представник від ОСС ННІ, начальник інформаційно-

обчислювального центру Університету, особа, відповідальна за роботу з 
корпоративною електронною поштою.  



6 

 

2.7  Журі Університетської олімпіади:   
- перевіряє і оцінює роботи;  
- оголошує результати олімпіад;  
- визначає роботи, які набрали найбільшу кількість балів;  
- готує і підписує протокол за результатами олімпіади. 

2.8 В склад журі можуть входити найбільш досвідчені науково-

педагогічні працівники кафедри, як правило, 3-5 осіб.  
2.9 Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій та 

затверджується наказом ректора Університету. Склад апеляційної комісії 
формується з числа науково-педагогічних працівників Університету та голови 
ОСС університету, які не є членами Оргкомітету та Журі, як правило 3-5 осіб. 
Головою апеляційної комісії призначається проректор, який не є членом 
Оргкомітету.   

2.10 Робочий час для підготовки, перевірки творчих завдань для олімпіад, 
роботи з організації та проведення олімпіад зазначений в Положенні про 
планування та облік роботи науково-педагогічного працівників Університету.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

3.1. Завідувач кафедри подає подання (Додаток 1) на ім'я ректора щодо 
проведення олімпіади в ТНУ на підставі витягу з протоколу засідання кафедри 
для проведення Олімпіади ТНУ - (жовтень-листопад).  

3.2. Ректор Університету, за поданням начальника навчально-

методичного відділу, затверджує наказом персональний склад Оргкомітету, журі, 
апеляційної комісії, а також дату та формат проведення Університетської 
олімпіади. Відповідний наказ оприлюднюється на сайті Університету. 
Персональний склад Оргкомітету очолює проректор з навчальної роботи 

3.3. Оргкомітет проводить організаційну роботу з підготовки і 
проведення Університетської олімпіади, розробляє порядок проведення 
Університетської олімпіади (в том числі онлайн або очну форму проведення), 
готує документацію для проведення Університетської олімпіади 
(запрошення/оголошення, створення Google класу (при проведенні 
Університетської олімпіади онлайн), бланки протоколів тощо), проводить 
реєстрацію учасників Університетської олімпіади, здійснює шифрування та 
дешифрування письмових робіт студентів, складає звіт (Додаток 2) про 
проведення Університетської олімпіади і публікує результати Університетської 
олімпіади на сайті. 

3.4. Кафедра передає Оргкомітету розроблені завдання для основного та 
додаткового турів та критерії оцінювання кожного завдання.  



7 

 

3.5. Журі перевіряє та оцінює роботи, визначає роботи, які набрали 
найбільшу кількість балів та готує і підписує протокол за результатами 

Університетської олімпіади. 
3.6. Оргкомітет нагороджує переможців Олімпіади. 
3.7. Оргкомітет рекомендує переможців Університетської олімпіади / І 

етапу Олімпіади для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією вважається 
заповнена оргкомітетом Анкета учасника І етапу Олімпіади (Додаток 3), яка 
заповнюється на кожного Учасника окремо. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

4.1. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності 
оцінювання виконаних завдань, учасники Університетської олімпіади мають 
право подавати заяви (Додаток 4) до апеляційної комісії та одержувати відповіді 
(за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків Університетської 
олімпіади. 

4.2. Заява про апеляцію подається в довільній формі на ім’я Голови 
Оргкомітету Університетської олімпіади. У заяві учасник Університетської 
олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 

4.3. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після оприлюднення 
результатів. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 
одного з трьох рішень:  

• «попереднє оцінювання результатів учасника Університетської олімпіади 
відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;  

• «попереднє оцінювання результатів учасника Університетської олімпіади 
не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів 
(вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 
Університетської олімпіади)»;  

• «попереднє оцінювання результатів учасника Університетської олімпіади 
не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів 
(вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 
Університетської олімпіади)».  

4.4. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі (Додаток 5) 

засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику особисто або на 
електронну пошту. 

4.5. Апеляція на рішення апеляційної комісії (повторна апеляція) не 
приймається. 
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5. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ 

5.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, 
є переможцями Університетської олімпіади і нагороджуються дипломами I, II, ІІІ 
ступенів, відповідно.  

5.2. 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 %. Водночас кількість переможців не може 
перевищувати 10 % від загальної кількості учасників.  

5.3. 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.  

5.4. За оригінальне, нестандартне розв'язання завдань Університетської 
олімпіади учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та 
спеціальними дипломами.  

5.5. Переможці Університетської олімпіади мають право на участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Переможці Університетської 
олімпіади можуть отримувати зарахування вибіркової навчальної дисципліни. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення розглядає та затверджує Вчена рада Університету. 
Положення вводиться в дію наказом ректора Університету.  

6.2. Після затвердження нової редакції Положення, попереднє втрачає 
чинність. 

6.3. Дане положення пов'язане з:  
Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському 

національному університеті імені В. І. Вернадського; 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічного 

працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; 
Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті в Таврійському національному університеті імені В. І. 
Вернадського. 
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Додаток 1 

до Положення 

Ректору ТНУ імені В. І. Вернадського 

Валерію БОРТНЯКУ 

 

Завідувача кафедри астрономії та 
астрології 
Ігоря СІКОРСЬКОГО 

 

 

Подання 

 

Прошу дозволити проведення Університетської олімпіади з 
___Астрономії________. Витяг з протоколу засідання кафедри додається. 

Для організації проведення Університетської олімпіади пропонується 
включити до складу: 

Оргкомітету: 

Члени Оргкомітету: 

Завідувач кафедри - Ігор СІКОРСЬКИЙ; 
Викладачі кафедри - Томас ЕДІСОН,  Олександр БЕЛЛ 

Аспіранти кафедри - Нікола ТЕСЛА, 
ОСС ННІ - Джона ХІЛЛ; 
Особа, відповідальна за роботу з корпоративною електронною поштою в 

ННІ - Вільям ГЕЙТС; 
Секретар Оргкомітету - працівник кафедри (старший викладач кафедри / 

методист Навчально-наукового інституту/ лаборант кафедри) - Міла КУНІС; 
Журі: 
Голова - завідувач кафедри - Ігор СІКОРСЬКИЙ; 
Члени журі: 
НПП кафедри (3-5 осіб) - Ніколо МАКІАВЕЛЛІ, Джузеппе ВЕРДІ, Адам 

МІЦКЕВИЧ 

Члени апеляційної комісії: 
НПП кафедри (3-5 осіб які не є членами Оргкомітету та Журі): Джордж 

ВЕСТІНГАУЗ, Карл БРЮЛЛОВ.  
 

Завідувач кафедри, 
що ініціює організацію  
і проведення олімпіади                                                 Ігор СІКОРСЬКИЙ 
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Додаток 2  
до Положення 

 

ЗВІТ 

 

про проведення Університетської олімпіади з 

 

________________________________________________________________, 
(назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності, освітній рівень) 

проведеної _______________ 
(дата) 

 

Усього в Університетській олімпіаді брало участь _____________ студентів. 
(кількість) 

 

Перемож
ці: 

Зайняте 

призове 
місце 

ПІП 

Назва 
навчально-

наукового 
інституту/загаль

новузівської 
кафедри 

Курс 
Спеціал
ьність 

Назва 
ОП 

1-е      

2-е      

3-е      

 

На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано ______ студентів: 
___________________________.  

       (кількість)           (прізвище, ініціали студентів) 
 

Голова Оргкомітету     ___________   ________________________________________  
              (підпис)                 (ім’я та прізвище)  

 

 

Секретар Оргкомітету __________  ________________________________________ 
                 (підпис)    ( ім’я та прізвище) 
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Додаток 3 

до Положення  
 

А Н К Е Т А 

 

учасника Університетської олімпіади / І етапу Всеукраїнської Олімпіади 

 

Ім’я та прізвище  __________________________________________________________ 

Дата народження __________________________________________________________ 

Заклад вищої освіти: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 
Навчально-науковий інститут, курс __________________________________________ 

Рішенням Оргкомітету Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського 

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 

______________________  _____________  ___________________________ 
          (підпис)    ( ім’я та прізвище) 

 

м.п. 
 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення _________________________________ 
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Додаток 4  
до Положення  

 

Голові Оргкомітету 

Університетської Олімпіади 

з__________________________ 

 

студента ____курсу______ 

спеціальності _____________ 

ПІБ____________________ 

 

 

Заява 

 

Прошу Вас розглянути моє звернення щодо наступного: 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 

 

дата                                підпис                                     ПІБ 
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Додаток 5 

до Положення 

Протокол 

засідання апеляційної комісії 

Університетської олімпіади з ________________ 

 від ________________ 

Порядок денний 

1. Розгляд апеляційних заяв учасників Університетської олімпіади з 
_________________. 

Слухали: заяву ____________________________________________ студента 
____ ТНУ імені В. І. Вернадського 
«____________________________________________________________
_______________________» 

щодо апеляції результатів оцінювання завдань №_________________. 

Ухвалили:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Загальна кількість отриманих балів учасника олімпіади __________________ 

Проголосували: «за»-__, «проти»-__, «утримались»-__. 


