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Студентська олімпіада - це система масових змагань студентів, що 

навчаються в коледжі. 

Вона проводиться з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, інтенсифікації та удосконалення навчального процесу, стимулювання 

потреб в оволодінні знаннями, з метою розвитку та реалізації творчих здібностей 

студентів, виявлення науково-обдарованої, талановитої молоді. 

Студентська олімпіада проводиться з навчальних дисциплін - це предметна 

олімпіада; з спеціальності «Ветеринарна медицина» - це конкурс з спеціальності. 

Предметні олімпіади - це змагання студентів у застосуванні теоретичних знань з 

однієї конкретної загальноосвітньої чи спеціальної дисципліни, в умінні вибрати 

оптимальні шляхи і методи розв'язання завдань, вирішення тестів. В предметних 

олімпіадах приймають участь студенти, які вивчають дану дисципліну, або закінчили 

її вивчати. 

Олімпіада з спеціальності - це конкурс майстерності студентів випускного 

курсу, які вивчили комплекс дисциплін, що формують систему знань, умінь і навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

Умови проведення олімпіади. 

Олімпіада проводиться на підставі наказу директора технікуму «Про проведення 

олімпіади» з запланованих навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Наказом регламентуються умови і порядок проведення олімпіади, затверджується 

оргкомітет, до якого входять голови циклових комісій, викладачі-предметними, 

представники студентського самоврядування. 

Внутрішньоколеджанська олімпіада проводиться в два етапи: І тур - в кожній 

групі; II тур - по курсу. Після І туру з кожної академічної групи виділяються кращі 

студенти на курсовий тур олімпіади. 

 

Відповідальні за проведення олімпіади. 

За організацію і   проведення олімпіад відповідають голови циклових 

комісій. Вони повинні: 

- створити конкурсні комісії (журі) для проведення всіх етапів олімпіади з 

визначених дисциплін; 

- забезпечити організацію і проведення олімпіади; 

- систематично висвітлювати хід І і II турів  олімпіади на засіданнях циклових 

комісій, на стенді; 

- перед початком олімпіади оформити стенд, на якому розмістити: 

1. Інформацію про дату і місце проведення І туру олімпіади; 

2. Списки навчальної та наукової літератури для  підготовки до олімпіади; 

3. Аналіз І туру олімпіади,  аналіз типових помилок, допущених студентами; 

4. Прізвища студентів - переможців; 

5. Систематизувати і зберігати матеріали щорічних олімпіад. 

 

  



Конкурсні комісії повинні: 

- завчасно складати завдання для проведення І і II турів олімпіади; 

- розробити лаконічні еталонні відповіді до запитань; 

- розробити критерії оцінювання завдань; 

- вчасно подавати списки призерів І туру олімпіади в коледжі (призером вважати 

того, хто виконав завдання не менше ніж на 70%). 

 

Вимоги до завдань. 

Для учасників олімпіади складаються нестандарті завдання, тести, які вимагають 

індивідуального розв'язання і сприяють виявленню творчого мислення студентів. І тур 

проводиться за один день. Письмова робота повинна містити 5-10 завдань, 

розрахована на 2 години. Тестові завдання до 60 запитань з однієї конкретної 

дисципліни, розраховані на 1 астрономічну годину. 

Завдання олімпіади студенти виконують на окремих проштампованих аркушах. 

Роботи перевіряються членами комісій. Перевірка робіт закінчується в день 

проведення олімпіади. При оцінюванні робіт враховується правильність відповідей, 

оригінальність методів рішення завдань, вміння узагальнювати, робити висновки. 

Для останнього туру олімпіади з загальноосвітніх дисциплін можна брати завдання 

близькі до завдань II туру Всеукраїнської олімпіади минулих років, оскільки 

переможці внутрішньоколеджанської олімпіади можуть стати учасниками обласних 

олімпіад серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Переможці 

олімпіад заохочуються дирекцією коледжу грамотами, за поданням циклових комісій 

результати переможців олімпіад повинні враховуватись при складання заліків, 

екзаменів з відповідних навчальних дисциплін. 
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