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ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську студентську олімпіаду з  

«Управління проектами» 2019/2020 навчального року 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система 

масових очних змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь і навичок 

серед курсантів (студентів) закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

1.2. Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться щорічно з метою 

підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої 

студентської молоді, стимулювання їх творчої праці відповідно до вимог 

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 13 грудня 2012 року № 1410 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519. (З вищевказаним документом 

можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 

або Міністерства юстиції України). Олімпіада з «Управління проектами» – це 

творче змагання з професійної та практичної підготовки курсантів (студентів) 

старших курсів денної форми навчання згідно зі спеціальностями, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої освіти за відповідними 

освітніми ступенями. 

1.3. Олімпіада проводиться у два етапи.  

I етап – у закладі вищої освіти серед курсантів (студентів), які в ньому 

навчаються. 

II етап – серед курсантів (студентів) – переможців I етапу – на базі 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної 



служби України з надзвичайних ситуацій (ЛДУБЖД ДСНС України) (наказ 

МОН України № 1580 від 17.12.2019 р.). 

1.4. В Олімпіаді можуть брати участь курсанти (студенти) 3-ого – 6-ого 

курсів денної форми навчання (в тому числі іноземні), які на час проведення 

олімпіади навчаються у закладах вищої освіти України. 

1.5. Програма ІІ етапу передбачає виконання завдання у два етапи згідно з 

матеріалами базових компетенції з «Управління проектами»: 

- технічні компетенції з управління проектами (включаючи управління 

інтеграцією, змістом, часом, вартістю, ресурсами, якістю, ризиками, 

закупівлями, зацікавленими сторонами, тощо);  

- поведінкові компетенції з управління проектами (лідерство, участь та 

мотивація, самоконтроль, творчість, орієнтація на результат, розуміння 

цінностей, конфлікти, узгодження, тощо); 

- контекстуальні компетенції з управління проектами (включаючи 

проектно-орієнтоване, програмно-орієнтоване, портфельно-орієнтоване); 

- компетенції з управління портфелями проектів; 

- компетенції зі створення та функціонування офісів з управління 

проектами; 

- компетенції зі створення та функціонування корпоративної системи 

управління проектами. 

Тур перший – комп’ютерне тестування. 

Тур другий – вирішення розрахункових завдань. 

1.6. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників 

Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист 

персональних даних". 

 

2. Керівництво олімпіадою 

 

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює 

Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого 

затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. 



2.2. Всеукраїнський організаційний комітет: 

– забезпечує організацію та проведення Олімпіади;  

– розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення Олімпіади; 

– забезпечує заклади вищої освіти необхідними інформаційними та 

методичними матеріалами; 

– аналізує та контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах; 

– надає оперативну практичну допомогу закладам вищої освіти в 

організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з 

відповідної навчальної дисципліни; 

– підводить остаточні підсумки Олімпіади;  

– здійснює нагородження переможців; 

– готує інформацію про проведення Олімпіади щодо узагальнення та 

розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення 

навчального процесу закладами вищої освіти, відповідними департаментами 

Міністерства освіти і науки України, міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні заклади вищої 

освіти. 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади та 

підведення її підсумків покладається на Державну наукову установу «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

2.4. Для організації та проведення ІІ етапу Олімпіади в ЛДУБЖД ДСНС 

України наказом ректора створюються організаційний комітет, конкурсна, 

мандатна та апеляційна комісії. 

2.5 До складу оргкомітету ІІ етапу Олімпіади входять провідні науково-

педагогічні працівники, вчені, представники первинної профспілкової 

організації студентів. Головою оргкомітету призначається проректор ЛДУБЖД 

ДСНС України з навчальної та методичної роботи. Кандидатура голови 

оргкомітету затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.  

2.6. Оргкомітет ЛДУБЖД ДСНС України: 

- розробляє положення про проведення Олімпіади з «Управління 



проектами»; 

- розробляє програму заходів ІІ етапу Олімпіади та забезпечує її 

проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки України; 

- організує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні 

заходи та від'їзд учасників; 

- організує і проводить нагородження переможців; 

- складає звіт з проведення ІІ етапу Олімпіади; 

- готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів ІІ етапу 

Олімпіади; 

- сприяє висвітленню результатів ІІ етапу Олімпіади у засобах масової 

інформації та періодичній пресі. 

2.7. До складу конкурсної комісії II етапу Олімпіади входять провідні 

науково-педагогічні працівники ЛДУБЖД ДСНС України, науково-педагогічні 

працівники споріднених кафедр інших закладів вищої освіти. 

Кількість представників ЛДУБЖД ДСНС України у конкурсній комісії не 

повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів конкурсної комісії. 

2.8. Конкурсна комісія: 

– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання; 

– перевіряє роботи учасників та визначає переможців; 

– аналізує якість виконання курсантами (студентами) завдань, виявляє 

характерні помилки та дає оцінку рівня підготовки курсантів (студентів) до 

Олімпіади; 

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з 

«Управління проектами» для студентів ЗВО України. 

2.9. До складу апеляційної комісії входять представники ЛДУБЖД ДСНС 

України та споріднених кафедр інших закладів вищої освіти. Апеляційна комісія 

оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечних питань, 

пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань та виносить відповідні 

пропозиції на обговорення конкурсної комісії. 

2.10. До складу мандатної комісії входять представники ЛДУБЖД ДСНС 

України та споріднених кафедр інших закладів вищої освіти. Мандатна комісія 



перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює 

шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Положення. 

Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток або 

залікову книжку, паспорт.  

 

3. Порядок організації й проведення олімпіади 

3.1. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади.  

3.1.1. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету 

та журі у кожному закладі вищої освіти регламентуються відповідним наказом 

ректора. 

3.1.2. Оргкомітет підводить підсумки проведення І етапу змагань та 

рекомендує переможців I етапу для участі у II етапі відповідної Олімпіади. 

Підставою для участі студентів у II етапі Олімпіади вважається заповнені 

оргкомітетом анкети на кожного учасника окремо. 

3.1.3. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до 

ЛДУБЖД ДСНС України у термін визначений наказом Міністерства освіти і 

науки України. 

3.2. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.  

3.2.1. Умови та порядок проведення II етапу Олімпіади, склад 

оргкомітету, конкурсної, мандатної та апеляційної комісій затверджуються 

наказом ректора ЛДУБЖД ДСНС України. 

3.2.2. II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу. 

Конкретний термін проведення визначається оргкомітетом ЛДУБЖД ДСНС 

України і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. Термін 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Управління 

проектами» серед усіх ЗВО 2019/2020 навчального року з 23 по 24 квітня 2020 р. 

Методика розробки олімпіадних завдань спрямована на створення 

сприятливих можливостей щодо виявлення кожним учасником своїх 

індивідуальних якостей, знань, навичок, кмітливості, тобто розкриттю творчого 

потенціалу курсанта (студента) – учасника олімпіади. Для досягнення цієї мети 

ураховуються такі фактори: 



3.2.2.1. Зміст, складність та кількість завдань – це основний фактор. Для 

конкурсних завдань підбираються задачі різного рівня складності й смислового 

змісту. Специфіка конкурсу вимагає вибирати завдання так, щоб у кожному з 

них був елемент загадки, застосування нетрадиційного підходу та ін. 

3.2.2.2. Об’єктивність підходу до оцінки запропонованих учасниками 

розв’язань конкурсних завдань. Для цього створюється конкурсна комісія з 

науково-педагогічних працівників ЛДУБЖД ДСНС України та науково-

педагогічних працівників споріднених кафедр інших ЗВО і застосовується 

експертна оцінка завдань. 

3.2.2.3. Однакові умови конкурсу для всіх учасників. Мандатна комісія 

Олімпіади займається питаннями перевірки документів учасників, 

шифруванням та дешифруванням конкурсних робіт, розмноженням конкурсних 

завдань, тощо. Конкурсні завдання для всіх учасників Олімпіади однакові. 

Якісний рівень завдань та їх кількість дозволяє учаснику Олімпіади набрати 

максимально можливу кількості балів за всі завдання у відведений термін часу 

(4 години).  

3.2.2.4. Демократизм. За рішенням оргкомітету Олімпіади учасникам 

надається право після оголошення оцінок їх робіт, обговорювати та захищати 

своє розв’язання завдань із членами апеляційної комісії. 

3.3.3. ЛДУБЖД ДСНС України надсилає листи-запрошення в ЗВО, які 

можуть приймати участь в олімпіаді згідно з наказом МОН України № 1580 від 

17.12.2019 р., з інформацією про умови проведення олімпіади з «Управління 

проектами». Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет 

ЛДУБЖД ДСНС України – 3 студенти денної форми навчання від кожного 

закладу вищої освіти. 

3.3.4. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає до Державної 

наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН звіт 

про підсумки проведення ІІ етапу Олімпіади у 10-ти денний термін після її 

завершення за встановленою формою.  

3.3.5. Наказом МОН України № 1580 від 17.12.2019 р. ЛДУБЖД ДСНС 

України призначається базовим ЗВО з проведення II етапу Олімпіади з 



«Управління проектами» терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного 

терміну ЛДУБЖД ДСНС України надсилає до Всеукраїнського оргкомітету 

Олімпіади збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за підсумками 

проведених олімпіад. Довідки-подання щодо відзначення активних 

організаторів Олімпіади надсилаються 1 раз після закінчення 3-річного терміну 

проведення Олімпіади.   

4. Порядок нагородження учасників та організаторів олімпіади 

4.1. При визначенні переможців нагороджується 10% курсантів 

(студентів) від загальної кількості учасників. Учасники, які брали участь в 

Олімпіаді поза конкурсом не враховуються.  

4.2. Для остаточного визначення претендентів на призові місця, завдання, 

які вони виконали, перевіряються повторно всіма членами журі. При визначенні 

переможців не слід зловживати статусом базового закладу вищої освіти, а саме, 

коли І-ІІІ місця присуджуються студентам тільки цього закладу освіти. 

4.3. Курсанти (студенти), які посіли перше, друге, третє місця в 

особистому заліку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та 

нагороджуються дипломами I, II, ІІІ ступенів відповідно. 

4.4. Згідно Положення дипломом I ступеня нагороджується тільки один 

учасник. Дипломами II і III ступеня можуть бути нагороджені декілька 

учасників.  

Переможці визначаються за трьома призовими місцями – одне перше, 

одне друге та одне третє, якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 курсантів 

(студентів). 

4.5. Переможці Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і 

науки України та нагороджуються відповідними дипломами.  

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

4.6. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник олімпіади 

при цьому кількість переможців не може перевищувати 10 % від загальної 

кількості учасників.  

4.7. За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань 

учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними 



дипломами оргкомітету II етапу олімпіади. 

4.8. Ректори закладів вищої освіти можуть заохочувати курсантів 

(студентів), які посіли перше місце в Олімпіаді: 

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо; 

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, з 

отриманням вищого балу у заліковій книжці; 

– направленням на навчання у провідні заклади вищої освіти України чи 

за кордон (з виплатою державних стипендій); 

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням; 

– переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення 

відповідної плати за навчання; 

– наданням переваг при вступі до аспірантури. 

4.9. Підсумки проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

затверджуються наказом Міністерства освіти  і науки України. 

4.10. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки 

України. 

 

5. Фінансування олімпіади 

 

5.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на 

відрядження курсантів (студентів) та науково-педагогічних працівників для 

участі у II етапі змагань здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, в яких 

вони навчаються, або працюють. 

5.2. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється 

базовим закладом вищої освіти. 

5.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу 

Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-

методичних матеріалів здійснює Міністерство освіти і науки України. 

5.4. За працівниками закладів вищої освіти, інших установ, які 

залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування 

витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством. 



5.5. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці 

олімпіадних завдань та їх перевірці враховується закладом вищої освіти при 

плануванні їх навчального навантаження згідно чинного законодавства України. 
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