
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено на основі Положення про Всеукраїнські 

олімпіади та конкурси. 

1.2. Це  Положення визначає порядок організації та проведення олімпіади,  

організаційне,  методичне забезпечення, порядок участі в олімпіаді і 

визначення переможців.  

1.3. Олімпіада  проводиться  серед  учнів  загальноосвітніх  навчальних  

закладів з таких навчальних предметів: 

 українська мова і література; 

 історія; 

 географія; 

 біологія; 

 культурологія. 

1.4. Основними   завданнями  учнівської  олімпіади є: 

 стимулювання творчого   самовдосконалення  дітей,  учнівської  

молоді; 

 виявлення, розвиток обдарованих учнів,  надання їм допомоги у  

виборі професії,  залучення їх  до  навчання  у  вищих  навчальних  

закладах; 

 реалізація здібностей талановитих учнів; 

 активізація всіх форм позакласної та  позашкільної  роботи . 

 

ІІ. Порядок проведення олімпіади 
2.1. Керівником олімпіади є науково-методична рада Малинського 

лісотехнічного коледжу: 

 затверджує склад оргкомітету та журі; 

 призначає експертів-консультантів для вирішення суперечливих питань 

у роботі журі; 

 визначає місце проведення олімпіад; 

 здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення; 

 
(присвячена  175-річчю з дня народження відомого 

дослідника, мандрівника та етнографа М.Миклухо-Маклая) 



 затверджує підсумки проведення олімпіади. 

2.2. Організатором і координатором олімпіади є методичний кабінет 

Малинського лісотехнічного коледжу, на який покладається відповідальність 

за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань: 

 підбирає склад журі та експертів - консультантів; 

 готує відповідну документацію для проведення олімпіади; 

 зміст завдань тестів розробляється викладачами-предметниками у 

відповідності з особливостями кожного навчального предмета та 

затверджується на методичному об'єднанні. Там же обговорюються 

рішення цих завдань і кількість балів за кожне виконане завдання, 

критерії оцінювання рішення в залежності від складності завдання; 

 аналізує результати проведення олімпіади; 

 здійснює контроль за проведенням олімпіади. 

2.3. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа викладачів 

Малинського лсотехнічного коледжу. 

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді. 

2.4. Для консультацій щодо розв’язання суперечних питань у роботі журі 

(правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт, визначення 

переможців олімпіади) призначається експерт –консультант. 

2.5. Учасники олімпіади, отримують завдання і дають на них відповіді 

державною мовою. 

2.6. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших 

сторонніх осіб у перебіг олімпіади, участь у перевірці робіт та розгляді 

апеляцій. 

2.7. Переможцями олімпіади вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, 

ІІІ ступенів.  

2.8. Документація олімпіади та роботи учасників зберігаються протягом 

року. 

2.9. Хід олімпіади: 

 До 19 квітня 2021 року необхідно заповнити реєстраційну онлайн-

форму, яка розміщена на офіційному сайті коледжу www.mltk.co.ua в 

розділі «Олімпіади, конкурси 2021»  

або за посиланням: https://forms.gle/ofvL73RZJ9zj8dqa7 

 Посилання для приєднання до Google Classroom, де розміщено будуть 

завдання олімпіади, направляються до 21 квітня лише зареєстрованим 

учасникам.  

 Олімпіада відбувається одноразово 23 квітня 2021 року о 14-
00

. 

 23.04.2021 року о 15-
30

 - нагородження переможців олімпіади. 

Оголошення результатів на платформі Zoom під час онлайн-включення 

https://us04web.zoom.us/j/79492008073?pwd=R0JSSGpnWXFDZ0VMM2tWN1p

UZ3o3Zz09 

або за кодом доступу: 7y7B8j та ідентифікатором конференції 794 9200 8073. 

 

ІІІ. Учасники олімпіади 
3.1. В олімпіаді  беруть участь усі учні школи, які бажають. 

www.mltk.co.ua%20
https://forms.gle/ofvL73RZJ9zj8dqa7
https://google-classroom.ru.uptodown.com/android/download
https://biblprog.org.ua/ua/zoom/
https://us04web.zoom.us/j/79492008073?pwd=R0JSSGpnWXFDZ0VMM2tWN1pUZ3o3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/79492008073?pwd=R0JSSGpnWXFDZ0VMM2tWN1pUZ3o3Zz09


3.2. Учасники олімпіади до початку змагань мають бути ознайомлені з 

порядком її проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, і 

характером виконуваних робіт, видами і формами морального і 

матеріального заохочення тощо. 

3.3.Учасники олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог її проведення, 

норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, 

виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів 

тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі 

вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані. 

3.4. При виконанні завдань забороняється користуватися додатковою та 

довідковою літературою.  

3.5. Суворо забороняється користуватися мобільними телефонами, 

ноутбуками, нетбуками, планшетами та іншими технічними засобами, за 

допомогою яких можливо отримати інформацію. 

3.6. Учасники олімпіади 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 

олімпіади подавати до журі апеляції з приводу правильності та об'єктивності 

оцінки виконаних ними завдань і одержати відповідь в усній формі. Питання 

про допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно з 

представником оргкомітету, відповідно до дотримання вимог чинного 

Положення, та експертом-консультантом, дозволу одного з них достатньо 

для розгляду апеляції. 

 

IV. Нагородження учасників олімпіади 
4.1. Переможцями олімпіади вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, 

ІІІ ступенів. 

4.2. Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в 

дипломах у називному відмінку. 

 

V. Оргкомітети олімпіади 
5.1. Оргкомітет створюється з числа викладачів географії, біології, 

культурології, історії, української мови Малинського лісотехнічного 

коледжу. 

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника. Голова оргкомітету 

здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації 

проведення відповідної олімпіади. 

5.3.Оргкомітети: 

 Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади. 

 Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіади. 

 Готують документацію для проведення олімпіад (програми, бланки 

протоколів, звіти тощо). 

 Формують склад учасників олімпіади. 



 За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, 

приймають рішення щодо визначення переможців та нагородження 

учасників олімпіад. 

 Складають звіти про проведення олімпіади. Рішення за підсумками 

проведення олімпіади підписується головою оргкомітету, журі та 

секретарем.  

 У рішенні обов’язково вказується: 

 прізвище та ім’я (в називному відміннику) переможців і учасників 

змагань, назва закладу та клас навчання; 

 короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення 

олімпіади. 

 

VI. Журі олімпіад 

6.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа викладачів 

Малинського лісотехнічного коледжу. Його очолює голова, який має одного 

заступника, секретаря, решта - члени журі, доручення між якими розподіляє 

голова або його заступник. 

6.2. Голова журі: 

 Бере участь у формуванні складу журі. 

 Несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання робіт 

учасників олімпіади. 

6.3. Журі олімпіади: 

 Перевіряє й оцінює рівень якості учнівських робіт ( І місце –50-40 

балів, ІІ місце –40-30 балів, ІІІ місце –30-20 балів). 

 Після змагань проводить консультації для учасників олімпіади щодо 

розв’язання запропонованих завдань, розглядає апеляції. 

 Аналізує рівень підготовки учасників олімпіади, готує подання для 

оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт. 

 У кабінетах, де виконуються письмові завдання, присутні лише ті 

члени журі, за якими закріплено перевірку даного класу головою журі. 

 

За довідками звертатись: 

e-mail: tamilapernarivska@gmail.com 
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