Положення
про проведення студентських олімпіад
кафедри «Електромеханіки»
1. Загальні положення
1.1. Вузівська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система
масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і
навичок серед студентів ДВНЗ «Криворізького національного університету».
1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та
підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей
студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науковопедагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення
навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних та
всеукраїнських олімпіадах.
1.3. Олімпіада за напрямом – це творче змагання з теоретичної та
практичної
підготовки
студентів
другого
та
третього
курсу
електротехнічного факультету.
1.4. Олімпіада проводиться у один етап за напрямом у вищому
навчальному закладі серед студентів, які в ньому навчаються.
1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти ДВНЗ «Криворізького
національного університету».
1.6. Учасники Олімпіади отримують конкурсні завдання та дають на
них відповіді державною мовою. У разі необхідності, оргкомітет кафедри
може дозволити підготовку завдань та відповіді іншими мовами.
1.7. Положення про проведення олімпіади за секціями розробляються на
базі загального положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду з наказу
Міністерства освіти і науки України ''Про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук''
2. Керівництво Олімпіадою
2.1. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади та
підведення її підсумків покладається на викладачів кафедри електромеханіки
ДВНЗ «Криворізького національного університету».
2.2. Для організації і проведення Олімпіади у Криворізькому
національному університеті створюються організаційні комітети.
2.3 До складу оргкомітету Олімпіади входять провідні науковопедагогічні працівники, вчені, представники кафедр електротехнічного
факультету. Головою оргкомітету є завідувач кафедри електромеханіки
професор Толмачов С.Т.
2.4. Оргкомітет Олімпіади:
- розробляє положення про проведення Олімпіади за напрямом;
- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у
термін, визначений на засіданні кафедри;

- організує зустріч, та безпосередньо проведення Олімпіади;
- організує і проводить нагородження переможців;
- складає звіт про проведення Олімпіади;
- готує довідки-подання на відзначення активних організаторів
Олімпіади;
- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової
інформації та періодичній пресі.
2.5. До складу організаційного комітету I етапу Олімпіади входять
провідні науково-педагогічні працівники кафедри електромеханіки та кафедр
електротехнічного факультету ДВНЗ «КНУ».
2.6. Оргкомітет за секціями:
– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;
– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
– аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні
помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади;
– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для
підготовки студентів до відповідної Олімпіади.
2.7.
До
складу
мандатної
комісії
входять
представники
електротехнічного факультету. Мандатна комісія за напрямом перевіряє
повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та
дешифрування робіт, контролює виконання даного Положення.
2.8. До складу апеляційної комісії входять представники кафедри
електромеханіки та споріднених кафедр електротехнічного факультету.
3. Порядок організації і проведення олімпіади
3.1. I-етап вузівської студентської олімпіади складається з одного туру.
Форми та методи проведення визначаються Оргкомітетом.
3.2.Учасники І етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський
квиток.
3.3. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету,
журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються на засіданні кафедри
електромеханіки.
3.4. Кафедра електромеханіки ДВНЗ «Криворізького національного
університету» готує та передає листи-запрошення з інформацією про умови
проведення олімпіади, тематику конкурсних завдань з напряму старостам
студентських груп, студенти яких можуть брати участь у I етапі Олімпіади.
Кількісний склад учасників I етапу Олімпіади не обмежується.
3.5. Оргкомітету з проведення I етапу Олімпіади передає до факультету
звіт про підсумки проведення олімпіади за напрямами у 10-тиденний термін
після її завершення, за встановленою формою.
4. Порядок нагородження учасників Олімпіади
4.1. Нагородження переможців відбувається по результатам загальної
кількості набраних балів.

4.2. Переможці I етапу Олімпіади затверджуються наказом та
нагороджуються відповідними грамотами.
4.3. І місце присуджується учаснику, який набрав не менше 80%, ІІ місце
– 70%, ІІІ місце – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів,
що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати
10% від загальної кількості учасників. Якщо в олімпіаді беруть участь до 30
учасників, переможці визначаються за трьома призовими місцями.
4.4. Грамотою за I місце нагороджується лише один учасник. У разі,
якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують
на нагородження, між ними призначається додатковий тур.
4.5. За оригінальне, нестандартне розв’язання конкурсних завдань
учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та
спеціальними грамотами оргкомітету I етапу відповідної олімпіади.
4.6. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній
Всеукраїнській студентській олімпіаді.
4.7. Результати проведення I етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади затверджуються наказом ДВНЗ «Криворізького національного
університету».
4.8. Організатори Олімпіади відзначаються ректоратом ДВНЗ
«Криворізького національного університету».
5. Фінансування олімпіади
5.1. Фінансування на виготовлення грамот для переможців I етапу
Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційнометодичних матеріалів здійснюється за відповідним поданням до ректорату
ДВНЗ «КНУ».
5.2. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці
конкурсних завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним
закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими
нормативами:
– підготовка завдань для учасників І етапу Олімпіади – до 50 годин на
весь колектив;
– перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному
викладачеві (не більше трьох викладачів);
– робота відповідального секретаря оргкомітету кафедри вищого
навчального закладу – до 30 годин.

