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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про організацію та проведення олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін серед здобувачів освіти Чемеровецького 

медичного фахового коледжу (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 року, Рекомендованого 

Положення про організацію та проведення внутрішніх олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році затвердженого 

головою ради директорів закладів фахової передвищої освіти Хмельницької 

області 29.01.2021 року. 

1.2 Це Положення визначає порядок організації та проведення першого 

етапу (місцевого) Всеукраїнської олімпіади серед здобувачів освіти 

Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі - Олімпіада). 

1.3 Олімпіада проводиться щорічно серед здобувачів освіти І-ІІ курсів з 

метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку і реалізації 

здібностей здобувачів освіти, стимулювання їх творчої праці, підвищення 

інтересу до якості навчання, активізації навчально-пізнавальної діяльності. 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОЛІМПІАДИ 

2.1 Внутрішні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін проводяться 

серед здобувачів освіти коледжу з предметів загальноосвітньої підготовки та 

щорічно визначається наказом навчального закладу. 

2.2 Основними завданнями олімпіад з базових дисциплін є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення здобувачів освіти 

молоді; 

 виявлення та розвиток обдарованих здобувачів освіти; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення загальноосвітніх 

дисциплін, прищеплення широким колам молоді навичок 

дослідницької роботи; 

 підведення підсумків роботи, гуртків, секцій, наукових товариств, 

активізація всіх форм позаурочної роботи; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових та фахових 

дисциплін; 

 підвищення рівня викладання базових дисциплін, фахової підготовки 

здобувачів освіти. 

2.3 Координатором підготовки до проведення олімпіад є методичний 

кабінет коледжу, на який покладається відповідальність за організаційно-

методичне забезпечення проведення предметних олімпіад. 



2.4 Для організації та проведення олімпіад в коледжі створюються 

організаційні комітети, апеляційні комісії, а для перевірки виконання завдань 

- журі. 

2.5 Для складання завдань олімпіад оргкомітети створюють комісії, до 

яких входять фахівці відповідної галузі з числа провідних педагогічних 

працівників. Члени комісії несуть персональну відповідальність за рівень 

змісту завдань та їх секретність до моменту оприлюднення. Надання 

підготовлених завдань будь-якій особі яка не є членом комісії категорично 

забороняється. 

2.6 Завдання Олімпіади мають забезпечувати рівні можливості 

виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них 

досягнутого рівня знань. 

2.7 Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших 

сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді 

апеляцій. 

2.8 Олімпіади можуть проводитися за очною формою змагань або у 

режимі онлайн. 
 

3.УЧАСНИКИ ОЛІМПІАД 

3.1  В Олімпіаді з базових дисциплін беруть участь усі бажаючі здобувачі 

освіти коледжу. 

3.2 Здобувачі освіти мають право брати участь у кількох предметних 

Олімпіадах. До участі у наступному етапі Олімпіади допускаються тільки ті 

учасники, які стали переможцями попереднього етапу Олімпіад. 

3.3 Реєстрація учасників здійснюється членами оргкомітету. 

3.4 Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших 

сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій. 

3.5 Учасники Олімпіад до початку мають бути ознайомлені з порядком і 

умовами її проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером 

і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального 

заохочення тощо. 

3.6 Учасники Олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог їх 

проведення норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення 

оргкомітету і журі. У разі порушення цих вимог спільним рішенням 

оргкомітету і журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані. 

3.7 Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами 

(до підбиття остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення 

суперечливих питань учасники мають право після завершення олімпіад 

подавати до журі апеляції з приводу правильності та об’єктивності оцінки 

виконаних ними завдань та одержати відповідь в усній формі. Питання про 

допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно 



представником оргкомітету олімпіад, відповідальним за дотримання вимог 

чинного Положення, та експертом-консультантом; дозволу одного з них 

достатньо для розгляду апеляції.  

3.8 У II етапі Олімпіад з базових дисциплін беруть участь переможці І 

етапу Олімпіад. 

3.9 За результатами олімпіади  у визначені строки оргкомітет надсилає 

звіт та заявку на участь команди у ІІ етапі.  

3.10 До місця проведення  ІІ етапу олімпіад здобувачі освіти прибувають 

організовано у супроводі керівника команди. 

3.11 Керівник команди, як правило, призначається з числа викладачів, які 

брали участь у підготовці здобувачів освіти до олімпіад і не є членами журі або 

оргкомітету змагань. 

3.12  Команду чисельністю не менше 6 осіб супроводжує двоє дорослих, 

які є керівниками команди. 

3.13 Керівники команди адміністративно відповідають за життя та 

здоров’я членів команди. 

3.14 Керівники команд повинні забезпечити своєчасне оформлення 

належних документів, прибуття здобувачів освіти на олімпіаду і повернення їх 

до коледжу, належну морально-психологічну підтримку і допомогу. 

3.15 Керівники команд після прибуття на олімпіаду подають до 

оргкомітету копії звіту та заявки на право участі команди у них. До заявки на 

олімпіаду з інформатики включаються відомості про комп’ютерну мову 

програмування для кожного здобувача освіти. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД 

4.1. Перший етап Олімпіади проводяться у терміни згідно затвердженого 

графіку, але не пізніше 30 березня. 

4.2.  Персональний склад оргкомітетів, журі та апеляційної комісії 

затверджуються відповідним наказом коледжу. 

4.3. Під час виконання олімпіадних завдань в аудиторіях повинна бути 

забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а учасникам надана 

можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

4.4. Під час проведення Олімпіад у кожному приміщенні, де проводиться 

олімпіада, постійно повинні знаходитися член робочої групи або журі; 

учасники розміщуються по одній особі за одним столом; всім учасникам 

видається єдиний варіант олімпіадних завдань; у кожному приміщенні, де 

проводиться олімпіади, на дошці вказується час початку олімпіади та час її 

закінчення. 

4.5. Олімпіади проводяться серед здобувачів освіти коледжу: з 

української мови - другого курсу; з історії України - другого курсу; з 

математики - першого курсу з фізики - першого курсу; з іноземної мови - 



другого курсу; хімії – першого та другого курсу; біології – першого та 

другого курсу, з інформатики за напрямом «користувач» - серед здобувачів 

освіти 1-2 курсів;  

4.6. Перевірка робіт здійснюється колегіально, результати заносяться до 

протоколу. 

4.7. Всі конкурсні завдання виконуються виключно синьою пастою, а 

будь яке виправлення вважається помилкою.  

4.8. Під час проведення Олімпіади учасникам забороняється 

користуватися додатковими матеріалами та пристроями. Якщо учасник під 

час виконання завдань олімпіади користується забороненими пристроями, 

робота анулюється. Учасники Олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог 

їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення 

оргкомітету і журі. У разі порушення цих вимог спільним рішенням 

оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та 

дискваліфіковані. На аркуші роботи такого учасника член журі вказує 

причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується, 

незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань відсторонення від 

участі в олімпіаді не розглядаються, 

4.9. Під час проведення Олімпіади членам журі та супроводжуючим 

викладачам забороняється спілкуватися з учасниками олімпіади, коментувати 

завдання. Знаходячись в аудиторії, в якій проходить олімпіада, забороняється 

розмовляти, користуватись телефоном або іншими гаджетами. Члени журі 

олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, виконувати рішенця оргкомітету. 

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету вони можуть 

бути усунуті від змагань та дискваліфіковані. 

4.10. По завершенню виконання завдань учасник олімпіади здає роботу 

разом із завданням, а члени оргкомітету зобов’язані перевірити  правильність 

оформлення  титульного аркуша та комплектність  виконаної роботи. 

4.11. Особи, які за відведений час не встигли виконати всі завдання в 

повному обсязі, здають їх незакінченими. Після закінчення предметної, 

олімпіади член оргкомітету передає всі роботи і голові оргкомітету. 

4.12. Голова оргкомітету проводить шифрування виконаних завдань 

учасників олімпіади, для чого проставляється абетково-цифровий умовний 

шифр в протоколі, на титульному і на кожному аркуші роботи. Після 

шифрування титульні аркуші та чернетки зберігаються у голови оргкомітету 

до закінчення перевірки всіх робіт. Аркуші відповідей учасників разом з 

підписом голови оргкомітету, який проводив шифрування робіт, протоколом 

передаються голові журі, який розподіляє їх між членами журі для перевірки. 

4.13. Зашифровані роботи перевіряються членами журі, визначаються 

переможці олімпіади, результати заносяться до протоколу, який підписує 

голова журі і кожен член журі. 



4.14. У випадках, коли під час шифрування письмових робіт виявлено 

роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, про це 

складається акт. Така робота вилучається та не шифрується. Вилучена робота 

перевіряється під контролем голови оргкомітету, для чого аркуш відповідей 

учасника дублюється за допомогою копіювального апарату
 

в двох 

примірниках та перевіряється двома членами журі одночасно в двох різних 

приміщеннях, після чого результати перевірки зводяться воєдино головою 

оргкомітету вписуються в протокол та підписуються всіма учасниками 

процесу перевірки. 

4.15. Перевірені письмові роботи учасників, а також заповнені 

протоколи з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються 

головою журі голові оргкомітету, який проводить дешифрування робіт і 

вписує у відомості прізвища учасників. 

4.16. Перевірка робіт учасників олімпіади проводиться виключно в 

приміщенні навчального закладу, де проводиться олімпіада та повинна бути 

закінчена не пізніше поточного робочого дня. 

4.17. Письмову роботу учасника олімпіади можуть перевіряти декілька 

членів журі, оцінка кожного з них засвідчується особистим підписом. 

4.18. Переможців з базових дисциплін визначають в особистій 

першості. 
 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАД 

5.1.  Оргкомітет підводить підсумки проведення I етапу Олімпіади та 

визначає призерів I етапу змагань для участі у II етапі.  

5.2.  Призерів олімпіад з базових дисциплін визначають в особистій 

першості. Призерами олімпіади вважаються здобувачі освіти, які набрали не 

менше 50% від максимальної кількості балів.  

Визначення призерів внутрішньої олімпіади: 

І місце - 1 особа 

ІІ місце - 1 особа 

ІІІ місце - 1 особа. 

5.3. Переможцем вважається перший за рейтингом учасник. 

5.4. Підставою для участі переможців І (внутрішнього) етапу Олімпіади 

на участь у ІІ етапі Олімпіади є заповнені оргкомітетом заявки, на основі 

протоколів І етапу, на кожного учасника окремо.  

5.5. Звіти про проведення І етапу Олімпіади та заявка на участь у ІІ етапі 

подаються до  оргкомітету II етапу. 

5.6. Результати проведення внутріколеджного етапу Олімпіади з базових 

дисциплін затверджуються відповідним наказом по коледжу. 
 

6. ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАД 



6.1.  До складу оргкомітету олімпіад входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники коледжу, а також можуть залучатися незалежні 

спостерігачі з інших навчальних закладів (за згодою), представники органів 

студентського самоврядування. 

6.2.  Головою оргкомітету призначається директор або один із 

заступників директора коледжу.  

6.3. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та 

керує роботою з організації та проведення відповідної Олімпіади. 

6.4. Склад оргкомітету затверджується наказом директора. 

6.5. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення належної документації. 

6.6. Документація внутріколеджного етапу олімпіад та роботи учасників 

зберігаються протягом року в архіві коледжу. 

6.7. Оргкомітет: 

6.7.1. проводить організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад, 

визначає і забезпечує порядок їх проведення, готує необхідну документацію та 

інформаційні матеріали.  

6.7.2. проводить реєстрацію учасників Олімпіади  

6.7.3. проводить шифрування та дешифрування письмових робіт учасників 

здійснює голова оргкомітету 

6.7.4. при порушенні учасниками олімпіад даного Положення позбавляють їх 

права участі у них.  

6.7.5. підводить підсумки проведення олімпіади та складає звіт про 

результати проведення олімпіади. 

6.7.6. на спільному із журі засіданні оргкомітет приймає рішення щодо 

визначення та нагороджені переможців олімпіад.  

6.7.7. формують склад учасників II етапу олімпіад із числа переможців І етапу.  

6.7.8. сприяють висвітленню результатів олімпіад у засобах масової 

інформації та у періодичній пресі. 
 

7. ЖУРІ ОЛІМПІАД 

7.1.  Журі формується з числа досвідчених викладачів відповідного профілю 

окремо з кожного предмету з якого проводиться олімпіада. Склад журі 

затверджується наказом директора. 

7.2. Журі очолює голова, яким може бути голова циклової комісії коледжу, 

методист коледжу або викладач з іншого навчального закладу (за згодою). 

7.3. Голова журі координує та контролює роботу членів журі, здійснює 

розподіл доручень між ними, затверджує критерії оцінювання, перевіряє роботи 

номіновані на призові місця, несе відповідальність за об’єктивне оцінювання робіт 

учасників олімпіади, підводить підсумки олімпіади та надає оргкомітету протоколи 

з підписом всіх членів журі. 

7.4. До складу журі олімпіад не можуть входити особи, діти та інші родичі 

яких беруть участь у відповідних змаганнях. 



7.5. Під час перевірки завдань членам журі забороняється вносити правки в 

роботи учасників, виходити з приміщення та користуватися пристроями зв’язку. 

7.6. Функції членів журі: 

7.6.1. розробляють та затверджують структуру, зміст, критерії оцінювання 

завдань з обґрунтуванням методів розв’язань; 

7.6.2. перевіряють роботи учасників за затвердженими критеріями; 

7.6.3. несуть відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання 

робіт учасників олімпіади 

7.6.4. висвітлюють зразки можливих розв’язків олімпіадних завдань;  

7.6.5. підводять підсумки виконання завдань; 

7.6.6. формують протоколи результатів олімпіади; 

7.6.7. визначають рейтинг учасників олімпіади;  

7.6.8. рекомендують кандидатів до складу команд для участі у II етапі 

олімпіад. 

7.6.9. готують рекомендації щодо удосконалення проведення олімпіади; 

7.6.10. після змагань проводять консультації для учасників Олімпіади, щодо 

розв’язання запропонованих завдань;  

7.6.11. аналізують рівень підготовки учасників олімпіад, готують подання 

оргкомітету про нагородження переможців, складають відповідний звіт. 
 

8. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ 

8.1.  Для забезпечення об’єктивного проведення Олімпіад у коледжі 

створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом 

директора. 

8.2.  До складу апеляційної комісії входять члени відповідних циклових 

комісій, а також представників інших навчальних закладів (за згодою). Члени журі 

не входять до складу апеляційної комісії.  

8.3. Склад апеляційної комісії формується з кожної дисципліни окремо. 

8.4. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора 

коледжу.  

8.5. Заяву про апеляцію подають особисто тільки учасники Олімпіади, які 

претендують на призові місця. 

8.6. Право на апеляцію з приводу правильності та об’єктивності оцінювання 

виконаних завдань олімпіади може бути реалізоване самим учасником протягом 

однієї години після оголошення попередніх результатів. Для цього подається заява 

на ім’я голови журі. У ній вказуються підстави, які є причиною для оскарження 

оцінок, виставлених членами журі. Учасник особисто відстоює свою позицію щодо 

розв’язання завдання та отримує остаточну відповідь апеляційної комісії в усній 

формі. 

8.7. Висновок журі після розгляду апеляції є остаточним. 
 

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ 



9.1. Учасники Олімпіади, які посіли перше, друге, третє місця в особистому 

заліку, є призерами відповідного етапу Олімпіади та нагороджуються дипломами I, 

II, III ступенів відповідно. 

9.2.  Переможці I етапу Олімпіади є учасниками II етапу Олімпіади, список 

яких затверджується наказом директора коледжу. 

9.3. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 


