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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Положення про Студентську олімпіаду з економіки Черкаського 

державного бізнес-коледжу (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 13.12.2012р. № 1410) та іншими нормативними актами, які 

регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів. 

1.2. Це Положення регламентує організацію та проведення Студентської 

олімпіади з економіки у Черкаському державному бізнес-коледжі (далі – 

Коледж).  

1.3. Положення поширюється на діяльність кафедри економіки, 

підприємництва та маркетингу Коледжу, яка забезпечує організацію та 

проведення Студентської олімпіади з економіки. 

1.4.Положення застосовують для організації та проведення Студентської 

олімпіади з економіки. 

 

2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

2.1. Студентська олімпіада з економіки (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. 

2.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів фахової перед вищої та вищої 

освіти. 

Олімпіада зі спеціальності – це творче змагання з теоретичної та 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін професійного 

циклу підготовки для спеціальності 051 «Економіка». 

2.4. Олімпіада проводиться у два етапи. 

- I (перший) етап – дистанційний, через СДН Moodle; 

- II (другий) етап – очний. 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

3.1. Олімпіада належить до основних видів навчальної роботи студентів і 

проводиться щорічно з метою: 

- підвищення зацікавленості студентів до дисциплін, які вивчаються; 

- поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш 

підготовлених з освітньої програми «Економіка»; 

- 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; 

3.2. Відповідальним за організацію та проведення Студентської 

олімпіади з економіки є завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу (далі – кафедра). 

3.3. Кафедра розробляє регламент (порядок) щодо проведення І та ІІ 

етапів 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, з яких у поточному навчальному році 

проводитиметься Олімпіада і терміни проведення визначаються планами 

роботи кафедри. 

3.6. Рівні проведення Олімпіад: 

І етап – Олімпіади проводиться дистанційно з використанням платформи  

СДН Moodle за двома рівнями: 

- для студентів ІІ курсу з дисципліни «Економіка підприємства»; 

- для студентів ІІІ курсу з фахових дисциплін. 

ІІ етап – Олімпіада проводиться очно, для кожного курсу окремо серед 

студентів-переможців І етапу. 

3.7. Загальну координацію щодо організації та проведення студентських 

олімпіад здійснює завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу. 

3.8. Для організації та проведення олімпіади створюється організаційний 

комітет, призначаються координатори, експерти-консультанти, а для 

перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі. 

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. Кафедра, відповідальна за організацію та проведення Олімпіади, 

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

 

4. РОБОЧІ ОРГАНИ ОЛІМПІАДИ 

4.1. Робочими органами Олімпіади є організаційний комітет, журі, 

лічильна комісія, задачна комісія, апеляційна комісія, спостерігачі.  

Підготовку проведення Олімпіади здійснює організаційний комітет, до 

складу якого входять досвідчені викладачі-фахівці Коледжу.  



Голова та персональний склад оргкомітету Олімпіади та журі в 

поточному році визначається наказом директора Коледжу 

4.2. Оргкомітет: 

- розробляє та удосконалює Положення, методичні рекомендації щодо 

організації та проведення Олімпіади в поточному навчальному році, 

програму заходів, інформаційні листи, бланки протоколів; 

- здійснює підготовку проведення Олімпіади; 

- забезпечує учасників Олімпіади необхідними інформаційними 

матеріалами;  

- формує банк типових завдань та шкалу їх оцінювання; 

- розробляє і затверджує кількісний склад журі Олімпіади, лічильної та 

апеляційної  комісій;  

- оголошує попередні результати Олімпіади; 

- розглядає  та затверджує результати роботи апеляційної комісії;  

- затверджує та оголошує кінцеві результати  Олімпіади з економіки; 

- збирає і систематизує відгуки, зауваження і пропозиції щодо організації 

та проведення Олімпіади; 

- підводить підсумки проведення Олімпіади з економіки; 

- складає звіт про результати проведення Олімпіади за поданням голови 

журі з врахуванням зауважень і пропозицій; 

- аналізує результати проведення Олімпіади з метою їх використання для 

удосконалення  навчально-виховного процесу; 

- сприяє висвітленню результатів Олімпіади на офіційному веб-сайті 

Коледжу. 

4.3. Лічильна комісія: 

- формує протоколи затвердження  складу лічильної, задачної, апеляційної 

комісій, складу журі Олімпіади, та групи спостерігачів; 

- затверджує протокол результатів Олімпіади. 

4.4. Задачна комісія формує та затверджує пакети завдань Олімпіади. 

4.5. Журі олімпіади 

- розробляє критерії оцінювання завдань Олімпіади з урахуванням 

обов’язкового обґрунтування застосованих методів; 

- перевіряє роботи учасників Олімпіади за встановленими критеріями їх 

оцінювання; 

- висвітлює зразки можливих розв’язань пакету олімпіадних завдань; 

- аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні 

помилки; 

- формує протоколи результатів Олімпіади; 

- визначає рейтинг учасників Олімпіади; 

4.6. Голова журі: 

- координує та контролює роботу членів журі; 

- затверджує критерії оцінювання завдань Олімпіади; 

- додатково перевіряє роботи номінантів на призові місця; 

- оголошує  попередні результати Олімпіади; 

- готує подання оргкомітету про визначення переможців та номінантів. 



4.7.  Апеляційна комісія разом з головою журі та представником 

організаційного комітету розглядає апеляції учасників Олімпіади, які були 

подані не пізніше однієї години після оголошення попередніх результатів та 

подає звіт оргкомітету. 

 

5.ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ 

5.1. Студенти, які набрали не менше 50% балів у І етапі олімпіади 

продовжують участь у ІІ етапі Олімпіади. 

5.2. Переможцями II етапу Олімпіади є студенти, які посіли перше, 

друге, третє місця та нагороджуються відповідними дипломами.  

5.3. 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.  

5.4. 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.  

 

6. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

6.1. Витрати на проведення I, ІІ етапів Олімпіади, виготовлення 

дипломів для переможців II етапу Олімпіади покладаються на Коледж. 

 


