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Положення
про загальноколеджні студентські олімпіади
з навчальних дисциплін
1. Загальне положення
1.1. Загальноколеджні студентські олімпіади проводяться щороку у
листопаді-грудні з дисциплін навчальних планів спеціальності.
1.2. Основними завданнями студентських олімпіад є :
- стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
- виявлення та розвиток обдарованих студентів та надання їм
допомоги для подальшого вступу і навчання у РДГУ;
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових,
спеціальних та фахових дисциплін;
- пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій,
популяризація їх серед студентів коледжу;
- підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій,
студентського наукового товариства, активізація всіх форм позакласної
роботи;
- підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових
дисциплін, фахової підготовки студентів;
- виявлення, поширення і впровадження в освітній процес сучасних
прийомів і методів навчання ;
- залучення викладацького складу коледжу до поліпшення стану
викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та компетентностей
студентської молоді.
1.3.
Керівництво
загальноколеджних
предметних
олімпіад
здійснюють заступник директора з навчальної роботи та методист
коледжу. Організаторами проведення є голови циклових комісій, на яких
покладається відповідальність й за методичне забезпечення проведення
навчальних змагань з предмета.
1.4. Для організації, проведення олімпіад та перевірки робіт
створюються робочі групи на кожній цикловій комісії окремо (із числа
викладачів не більше 5-ти осіб).
1.5. Переможців загальноколеджних студентських визначають в
особистій першості (не більше 2 студенти на кожне призове місце у разі
набору одинакової кількості балів).
2. Умови проведення олімпіад
2.1. Загальноколеджні студентські олімпіади
листопаді-грудні відповідно складеного графіка.
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у

2.2. Персональний склад робочих груп викладачів визначається
головами циклових комісій.
2.3. Завдання для учасників олімпіад готують робочі групи
циклових комісій (з кожного предмета по курсах).
2.4. Звіти про проведення олімпіад надаються головами циклових
комісій методисту коледжу.
2.5. Теоретичні знання учасників олімпіад перевіряються шляхом
письмового опитування.
Практичні та експериментальні завдання складаються так, щоб
забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти
повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та
фахової майстерності.
3. Порядок визначення учасників і переможців олімпіад
3.1. Кількісний склад учасників олімпіад становить 20% з кожної
групи (4-5 студентів).
3.2. Один студент має право брати участь не більше ніж у 2
олімпіадах.
3.3. На проведення олімпіади відводиться час, що не перевищує 3
години.
3.4.
Переможцем олімпіади не може бути учасник, який за
сумарним результатом усіх завдань набрав менше ніж третину від
максимально можливої кількості балів. У такому разі в звіті зазначається
кількість отриманих учасником балів, але призерів олімпіади з даного
предмета не визначають.
3.5. Сумарна кількість балів, отриманих за правильне виконання всіх
завдань, має дорівнювати 50 балам. Загальна кількість завдань, а також
кількість балів за кожне завдання заздалегідь визначається і погоджується
журі кожної циклової комісії (тобто робочою групою) окремо.
3.6. Результати проведених студентських олімпіад з навчальних
дисциплін враховуються до визначення рейтингу студентів груп коледжу
за навчальними досягненнями.
3.8. Кращі роботи учасників студентських олімпіад можуть бути
відзначені грамотами, спеціальними дипломами або призами, а також
користуватися пільгами під час отримання семестрових та екзаменаційних
оцінок з даного предмета.
3.9. Призери студентських олімпіад (І місця) можуть бути визнані
як переможці І туру конкурсу “Студент року. Кращий за обраною
професією”.
3.10.Інформацію про результати проведеної олімпіади з предмета(ів)
головами циклових комісій подаються за таким зразком:

Звіт
про проведення загальноколеджної
студентської олімпіади з _______________________________
у 20____ навчальному році
№
п/п

Прізвище, ім’я та по
батькові студента

Курс

Група Загальна Місце, Прізвище,
к-сть
зайн.
ім’я та
отриман
на
по
их балів олімпіа батькові
ді
викладача
студента

Голова циклової комісії
“______” ________________ року

Додаткова
інформація
(відм. про
особл.
успіхи)

