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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛО ЖЕ ННЯ
1.1. Ректорська учнівська олімпіада (далі - Олімпіада) - система масових очних
змагань здобутих знань, умінь і навичок серед учнів середніх навч&пьних
закладів І-ЇІІ ступенів незалежно від форм власності та підпорядкування.
1.2. Основними завданнями Ректорських учнівських олімпіад е:
- залучення талановитих у«нів до науково-освітнього простору Запорізького
національного університету
- стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
- виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі
професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;
- реалізація здібностей талановитих учнів;
- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних
галузей суспільного життя;
- залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з
обдарованою учнівською молоддю.
1.3. Олімпіада проводиться за профілем (навчальних предметів, за якими
здійснюється навчання в середньому навчальному закладі).
1.4. Олімпіада з навчального предмету - це творче змагання з предметів циклів
гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки учнів,
що вивчають відповідні предмети в поточному або минулому році.
1.5. Олімпіада проводиться на базі Запорізького національного університету в І
етап 25.02.2017року з 10.00 за такими профілями:
Біологія, х’мія;
- Економіка;
- Журналістика;
- іноземна філологія ( англійська, іспанська, німецька, французька;;
- Історія України;
- Математика;
- Педагогіка та психологія;
- Українська мова й література, російська мова;
- Фізика.
Учасники Олімпіади отримують завдання за профілем та дають на них
відповіді державною мовою.1 За рішенням журі учасники можуть отримувати
завдання та давати відповіді мовою вивчення навчального предмета.

! У разі необхідності, оргкомітет базового вищого навчального закладу може дозволити підготовку завдань та
відповіді на них іншими мовами.
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2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМ П ІАДО Ю
2.1 .Керівником Ректорських учнівських олімпіад за профілем с Ректор
Запорізького національного університету.
2.2 Організатором та координатором Ректорських учнівських олімпіад є відділ
доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування (далі -відділ), на який покладається організаційно-методичне забезпечення
проведення відповідних змагань.
2.3. Ректор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи, наукової роботи забезпечують контроль за дотриманням вимог цього
Положення при проведенні всіх етапів.-Ректорських учнівських олімпіад
навчальних предметів.
2.4. Для організації та проведення Ректорських учнівських олімпіад
створюється організаційна робоча група, призначаються координатори по
кожному факультету, які проводять змагання за профілем, експертиконсультанти, а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів
журі.
2.5 Для складання завдань Ректорських учнівських олімпіад Голови журі та
координатори відповідних змагань по факультетах формують предметнометодичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше
п'яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень
змісту завдань та їх нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання
підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної
комісії, категорично забороняється.
2.6. Переможців Ректорських учнівських олімпіад визначають в особистій
першості
2.7.Конкурсна комісія:
- розробляє конкурсні завдання га критерії оцінки їх виконання;
- організовує проведення Олімпіади;
- аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та
оцінює рівень підготовки учнів до відповідної Олімпіади;
- складає звіт про проведення Олімпіади.
2.8.
Організаційний комітет ЗНУ :
- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін,
визначений наказом ректора Запорізького національного університету;
- організовує і проводить нагородження переможців;
- готує сертифікати щодо відзначення переможців Олімпіади;
- сприяє висвітленню результатів Олімпіади в засобах масової інформації.
2.9. До складу журі Олімпіади запрошуються (за згодою) провідні науковопедагогічні працівники ЗНУ: заступники деканів з профорієнтаційної роботи,
заступники деканів з наукової роботи, науково-педагогічні працівники
споріднених кафедр та факультетів.
2.10. Журі:
- перевіряє роботи учасників і визначає переможців;
-аналізує якість виконання завдань, виявляє характерні помилки та оцінює
рівень підготовки учнів до відповідної Олімпіади;

п
-готує рекомендації щодо удосконалення навчального процесу з відповідних
предметів.
2.11. До складу апеляційної комісії входять представники ЗНУ та споріднених
кафедр факультетів тощо. Апеляційна комісія у дводенний термін розглядає
звернення учасників Олімпіади щодо вирішення суперечливих питань,
пов’язаних з оцінкою ви гн ан н я завдань олімпіади за профілем, і виносить
відповідні пропозиції на обговорення журі.
2.12. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками,
словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним
обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім
засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом і журі та затверджені протоколом.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМ ПІАДИ

3.1. Умови і порядок проведення Ректорської учнівської Олімпіади
затверджуються відповідним наказом ректора.
3.2. Конкурсна комісія підбиває підсумки проведення Олімпіади та рекомендує
переможців I, II, Ш місця з кожного навчального предмету:
- Біологія, хімія;
- Економіка;
- Журналістика;
- Іноземна філологія ( англійська, іспанська, німецька, французька);
- Історія України;
- Математика;
- Педагогіка та психологія;
- Українська мова й література, російська мова;
- Фізика.
3.3. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення з
інформацією про умови проведення Олімпіади, тематику та програми олімпіад
за профілем з відповідного навчального предмету середнім навчальним
закладам І-ІІІ ступенів.
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4. Н АГО РО ДЖ ЕН Н Я УЧАСН ИКІВ ТА О РГАН ІЗАТО РІВ ОЛІМПІАДИ

4.1. Переможцями відповідного етапу Ректорських учнівських олімпіад
вважаються учні, нагороджені дипломами І, Іі таПТ ступенів
4.2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах
у називному відмінку.
4.3. Переможці Ректорських учнівських олімпіад визначаються на спільному
засіданні конкурсної комісії та журі.
4.4 Кращі роботи майбутніх абітурієнтів Ректорських учнівських олімпіад
можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами ( грошова
винагорода).
4.5. Дипломи переможців та учасників Ректорських учнівських олімпіад,
підписуються
ректором
Запорізького
національного університету та
затверджуються наказом ректора
4.6. Переможці Ректорських учнівських олімпіад нагороджуються фінансовою
винагородою вразі вступу до Запорізького національного університету.
5. Ф ІНАНСУВАННЯ О ЛІМ ПІАДИ

Матеріально-технічне забезпечення здійснюється Запорізьким національним
університетом.
Витрати на виготовлення дипломів для переможців Олімпіади, грамот для
викладачів та організаторів Олімпіад й інформаційно-методичних матеріалів
здійснює Запорізький національний університет.

Ректор Запорізького національного університету

М. О. Фролов
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ПОЛОЖ ЕННЯ
про проведення змагань «Веселі старти»
на кубок ректора Запорізького національного університету
«Абітурієнт - 2017»
І.

Цілі і завдання
Змагання проводяться з метою:
- пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури
і спорту;
-залучення
випускників
шкіл
д о ' культурно-спортивного життя
Запорізького національного ;
- виявлення сильніших команд.

її.

Строки і місце проведення змагань
Змагання проводяться з 20.01.2017 р. до 30.04.2017 р. в два етапи.
Перший (попередній) етап проходить з 20.01.2017 р. до 13.03.2017 р. в
містах та районах Запорізької області.
Другий (фінальний) етап проходить на базі Спортивно-оздоровчого
комплексу Запорізького національного університету ( далі СОК З НУ ) з
14.03.2017 р. до 30.04.2017 р.
III. Керівництво змаганнями

На першому етапі керівництво змаганнями здійснюють обласний, міські та
районні департаменти освіти за підтримки адміністрації ЗНУ, Запорізького
регіонального відділення Національного олімпійського комітету України,
Запорізького обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України.
На другому етапі керівництво змаганнями здійснює адміністрація СОК
ЗНУ та суддівська колегія з числа науково-педагогічного персоналу кафедри
фізичного виховання ЗНУ.

IV'. Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються збірні команди середніх шкіл області.
Склад команди 7 осіб (4 юнаки і 3 дівчини) та 1 керівник команди. Можливі
варіанти, коли більше дівчат, або команда складена тільки з дівчат.
Дозволяється заявляти до участі в змаганнях школярів 1 І класів.
V.

Заявки
Заявки на участь у змаганнях з допуском лікаря та завірені директором
школи керівники команд подають на кожному з етапів змагань у суддівську
колегію.
VI.

Ф інансування
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На І (попередньому) етапі змагання проводяться за рахунок місцевих
органів влади та відряджуючих організацій: перевезення учасників змагань,
надання місця для проведення змагань та інше..
На II (фінальному) етапі спортивну базу, суддівську колегію, цінні
подарунки надає ЗНУ. Переїзд команд до ЗНУ за рахунок відряджуючої
організації.
VII. Нагородження
I етап - командам - переможцям грамоти та подарунки надає ЗНУ спільно
з Запорізьким обласним департаментом освіти, Запорізьким регіональним
відділенням НОК України, Запорізьким обласним відділенням комітету з
фізичної культури і спорту МОН України.
II етап - команди - переможці, які зайняли 1, 2, і 3 місця нагороджуються
кубками, грамотами, медалями та грошовими винагородами від 2 тисяч гривень
кожному члену команди за умови вступу до ЗНУ.

Положення підготували:
В.о. кафедри фізичного виховання ЗНУ В.О. Горбуля тел. 289 12 64
Заступник директора СОК ЗНУ О.І. Петренко тел.. 289 12 92

