
 

 

НАКАЗ 
       20 лютого 2020 року          м. Харків            №     23    

.(з основної діяльності) 
 

Про проведення  

Всеукраїнської студентської олімпіади  

2019/2020 навчального року 

зі спеціальності «Цивільна безпека» 

 

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Національний університет 

цивільного захисту України визначено базовим закладом вищої освіти для 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Цивільна безпека» для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку за 

спеціальністю «Цивільна безпека» (далі – олімпіада). З метою якісної 

організації та проведення олімпіади 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 9-10 квітня 2020 року Всеукраїнську студентську 

олімпіаду зі спеціальності «Цивільна безпека» на базі факультету № 1 та 

факультету № 5. 

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Цивільна безпека» (додаток 1), 

склад журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Цивільна безпека» (додаток 2) та склад апеляційної комісії Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Цивільна безпека» (додаток 3). 

3. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Цивільна безпека» на базі 

Національного університету цивільного захисту України (додаток 4). 

4. Оргкомітету олімпіади: 

4.1. до 24 лютого 2020 року розробити та затвердити план заходів з 

організації проведення олімпіади; 

4.2. до 01 березня 2020 року розробити конкурсні завдання і критерії 

їх оцінки; 

4.3. до 01 квітня 2020 року організувати роботу щодо реєстрації анкет 

учасників олімпіади; 

4.4. до 20 квітня 2020 року подати звіт про підсумки проведення 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



олімпіади до Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

5. Начальникові факультету № 1 Миколі УДЯНСЬКОМУ, декану 

факультету № 5 Олександру МЄТЄЛЬОВУ організувати зустріч та 

розміщення у гуртожитку та готелях міста учасників олімпіади. 

6. Начальникові навчально-методичного відділу Андрію 

МОРОЗОВУ забезпечити наявність вільних аудиторій для проведення 

урочистого відкриття, комп’ютерного тестування та виконання практичних 

завдань олімпіади (09 квітня 2020 року). 

7. Начальникові центру інформаційних технологій Михайлу 

ПІКСАСОВУ на період проведення олімпіади забезпечити необхідними 

технічними засобами проведення урочистого відкриття олімпіади (09 квітня 

2020 року), комп’ютерного тестування (09 квітня 2020 року) та 

нагородження переможців олімпіади (10 квітня 2020 року).  

8. Заступникові начальника відділу організації служби Олексію 

ЩЕРБАКУ забезпечити перепускний режим на території університету на 

час проведення олімпіади. 

9. Начальникові відділу зв'язків з засобами масової інформації та 

роботи з громадськістю Сергію МІШЕНІНУ у період проведення олімпіади 

забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації (09-10 квітня 

2020 року). 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

навчальної та методичної роботи Олега НАЗАРОВА. 

 

 

Ректор Володимир САДКОВИЙ 



ПОГОДЖЕНО: 

 
Проректор з навчальної 

та методичної роботи Олег НАЗАРОВ 

 

Проректор –  

начальник відділу організації служби Олег СЕМКІВ 

 

Проректор з персоналу Андрій ТИТАРЕНКО 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи 

 

Станіслав ЩЕРБАК 

Начальник сектора з питань 

запобігання та виявлення корупції 

 

Станіслав СКЛЯРОВ 

 

Начальник юридичного сектора 

 

Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надр. 3 прим.: 

1. до справи  

2. факультет № 1 

3. факультет № 5 

Дмитро ТАРАДУДА 

20.02.2020 



Додаток 1 

до наказу НУЦЗ України 

20.02.2020 № 23 

 

Склад 

організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Цивільна безпека» 

 

НАЗАРОВ 

Олег Олександрович 

проректор з навчальної та методичної роботи 

НУЦЗ України, канд. психол. наук, 

професор – голова організаційного комітету 
 

УДЯНСЬКИЙ  

Микола Миколайович 

начальник факультету цивільного захисту 

НУЦЗ України, канд. техн. наук, доцент – 

заступник голови організаційного комітету 
 

МЄТЄЛЬОВ  

Олександр Володимирович 

декан факультету техногенно-екологічної 

безпеки НУЦЗ України, канд. техн. наук, 

доцент – заступник голови організаційного 

комітету 
 

Члени організаційного комітету: 
 

АРТЕМ’ЄВ  

Сергій Робленович 

завідувач кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ 

України, канд. техн. наук, доцент 
 

БЕРЕЗУЦЬКИЙ  

В’ячеслав Володимирович 

завідувач кафедри «Охорони праці і 

навколишнього середовища» Національного 

технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», голова Спілки 

фахівців з безпеки життєдіяльності, доктор 

техн. наук, професор 
 

БОРОДІНА  

Наталія Анатоліївна 

професор кафедри охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, доктор техн. наук, с.н.с. 
 

ДАШКОВСЬКА  

Олена Володимирівна 

завідувач сектора відділу освіти в галузях 

інженерії Інституту інноваційних технологій 

і змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України (м. Київ), канд. хім. наук, доцент 
 

МЄХОВИЧ  

Антоніна Арсентіївна 

провідний інженер цивільного захисту, 

пожежної і техногенної безпеки відділу 

охорони і безпеки праці АТ «Турбоатом» 
 

ПІДЛІСНИЙ 

Ігор Іванович 

начальник оперативно-координаційного 

центру ГУ ДСНС України у Харківській 



області 

СОБИНА  

Віталій Олександрович 

начальник кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

факультету цивільного захисту НУЦЗ 

України, канд. техн. наук, доцент 
 

ТКАЧ  

Світлана Іванівна 

професор кафедри гігієни, епідеміології та 

професійних хвороб Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, 

доктор мед. наук, професор 
 

УВАРОВ  

Юрій Володимирович 

начальник науково-методичного центру 

навчальних закладів сфери цивільного 

захисту, канд. техн. наук, доцент 
 

ШАРОВАТОВА  

Олена Павлівна 

доцент кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки факультету 

техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ 

України, канд. пед. наук, доцент 
 

ШУЛЯТЬЄВА 

Ірина Данилівна 

провідний інспектор з питань охорони праці 

та здоров’я, головний технічний інспектор 

праці Об’єднання профспілок Харківської 

області 
 

ТАРАДУДА  

Дмитро Віталійович 

заступник начальника кафедри організації та 

технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт факультету цивільного 

захисту НУЦЗ України, підполковник 

служби цивільного захисту, 

канд. техн. наук – відповідальний секретар 

олімпіади 



Додаток 2 

до наказу НУЦЗ України 

20.02.2020 № 23 

 

Склад  

журі Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Цивільна безпека» 

 

напрям «Цивільний захист»: 
 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

Андрій Сергійович 

викладач кафедри організації та технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних робіт 

факультету цивільного захисту НУЦЗ 

України 
 

РОГОЗІН  

Анатолій Сергійович 

доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного 

університету міського господарства ім. 

О. М. Бекетова, канд. техн. наук, доцент 
 

ХАЛМУРАДОВ  

Батир Данатарович 

доцент кафедри безпеки життєдіяльності 

Національного авіаційного університету 

(м. Київ), канд. мед. наук 
 

КАЧУР  

Тарас Валентинович 

старший викладач кафедри організації та 

технічного забезпечення аварійно-

рятувальних робіт факультету цивільного 

захисту НУЦЗ України, канд. техн. наук – 

секретар журі за напрямком «Цивільний 

захист» 
 

напрям «Охорона праці»: 
 

МОРОЗОВ  

Андрій Іванович 

начальник навчально-методичного відділу 

НУЦЗ України, полковник служби 

цивільного захисту, канд. техн. наук, доцент 
 

ФЕДОРЧУК-МОРОЗ 

Валентина Іванівна 

доцент кафедри цивільної безпеки Луцького 

національного технічного університету, 

канд. техн. наук, доцент 
 

ЯЦУХ  

Олег Васильович 

доцент кафедри цивільної безпеки 

Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (м. Мелітополь), канд. с-

г. наук, доцент 
 

КАЛДА  

Галина Станіславівна 

завідувач кафедри будівництва та цивільної 

безпеки Хмельницького національного 



 університету, доктор техн. наук, професор 
 

ШАРОВАТОВА  

Олена Павлівна 

доцент кафедри охорони праці та 

техногенно-екологічної безпеки факультету 

техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ 

України, канд. пед. наук, доцент – секретар 

журі за напрямком «Охорона праці» 



Додаток 3 

до наказу НУЦЗ України 

20.02.2020 № 23 

 

Склад 

апеляційної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності  «Цивільна безпека» 

 

СТЕЛЬМАХ  

Олег Адамович 

заступник начальника науково-методичного 

центру навчальних закладів сфери 

цивільного захисту, канд. техн. наук, 

доцент – голова апеляційної комісії 
 

Члени апеляційної комісії: 
 

КУЛЄШОВ  

Микола Миколайович 

професор кафедри управління та організації 

діяльності у сфері цивільного захисту 

факультету цивільного захисту НУЦЗ 

України, канд. техн. наук, доцент 
 

ФИЛИПЧУК  

Віктор Леонідович 

завідувач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Національного університету 

водного господарства та 

природокористування (м. Рівне), 

доктор техн. наук, професор 



Додаток 4 

до наказу НУЦЗ України 

20.02.2020 № 23 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Цивільна безпека» на базі Національного університету 

цивільного захисту України 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Цивільна безпека» (далі - Положення) визначає 

порядок організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Цивільна безпека» (далі - Олімпіада) серед здобувачів вищої 

освіти закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку за спеціальністю 

«Цивільна безпека» (далі - Учасники). 

1.2. Олімпіада, як змагання здобувачів вищої освіти у творчому 

застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній 

підготовці майбутніх спеціалістів, проводиться щороку з метою підвищення 

якості підготовки фахівців та системного вдосконалення навчального 

процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти. 

Олімпіада зі спеціальності «Цивільна безпека» – це змагання 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, відповідно змісту Стандарту вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 

«Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека», що здійснюється 

за напрямами «Цивільний захист» та «Охорона праці» виходячи з 

особливостей освітніх програм закладів вищої освіти, які здійснюють 

підготовку за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 

1.3. Основними завданнями Олімпіади є: 

 виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння 

реалізації її творчих здібностей; 

 стимулювання творчої праці здобувачів вищої освіти, педагогічних 

та науково-педагогічних працівників; 

 формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності; 

 відбір здобувачів вищої освіти для участі у міжнародних олімпіадах 

та програмах навчання. 

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ 

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює 



організаційний комітет, журі, мандатна та апеляційна комісії, склад яких 

затверджено Наказом ректора Національного університету цивільного 

захисту України, який Наказом МОН України № 1580 від 17.12.2020 р. «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному 

році» визначено базовим закладом вищої освіти для проведення Олімпіади 

зі спеціальності «Цивільна безпека». 

2.2. Організаційний комітет: 

 проводить організаційну роботу з підготовки і проведення 

Олімпіади; 

 розробляє порядок проведення Олімпіади; 

 готує документацію для проведення Олімпіади (програму, листи, 

бланки протоколів тощо); 

 проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 

 здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт 

Учасників; 

 складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.3. Журі: 

 розробляє та затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх 

виконання; 

 перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади;  

 аналізує якість виконання здобувачами вищої освіти завдань, 

виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки Учасників; 

 готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу зі 

спеціальності «Цивільна безпека». 

2.4. Апеляційна комісія розглядає звернення Учасників Олімпіади 

щодо вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час 

розгляду апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з 

апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі 

виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення 

апеляційної комісії враховується журі при визначені загальної суми балів та 

підведенні підсумків Олімпіади.  

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 

3.1. В Олімпіади беруть участь переможці Олімпіади, рекомендовані 

закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку за спеціальністю 

«Цивільна безпека» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнями вищої освіти, що засвідчує надіслана у встановлені терміни на 

адресу оргкомітету Олімпіади заповнена Анкета учасника Олімпіади (п. 3.8 

та Додаток 2 Наказу МОНМС України від 13.12.2012 р. № 1410). 

3.2. Учасники Олімпіади мають право ознайомитися з оцінкою їх 

роботи та письмово звернутися до апеляційної комісії з приводу 

об’єктивності оцінки виконаних ними завдань. 



3.3. Учасники повинні мати при собі студентський квиток та паспорт 

для підтвердження їх особи. 

 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

4.1. Реєстрація Учасників на основі надісланих до НУЦЗ України 

закладами вищої освіти Анкет учасників здійснюється до 01 квітня 2020 

року. 

4.2. Олімпіада проводиться протягом двох днів. 

4.3. Складається Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 

«Цивільна безпека» з двох турів – теоретичного і практичного.  

Виконання теоретичних та практичних завдань відбувається в перший 

день проведення Олімпіади. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана Учасником 

Олімпіади – 100. 

Пропоновані Учасникам Олімпіади запитання та завдання 

відповідають змісту Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 

263 «Цивільна безпека». 

З огляду на структурні особливості галузі навчання та змістовні 

акценти освітньо-професійних програм закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 263 

«Цивільна безпека», зміст пропонованих Учасникам Олімпіади завдань 

поділено за напрямами «Цивільний захист» та «Охорона праці», що 

передбачає загальну фахову частину (складає 30%) та спеціальну частину 

(безпосередньо «Цивільний захист» та «Охорона праці» (складає відповідно 

70% змісту завдань)). 

4.3.1. Теоретичний тур – тестування у комп’ютерному класі – 

передбачає оцінку теоретичних знань Учасників з дисципліни. 

Час проведення тестування – 120 хвилин. 

Після завершення тестування останнім з учасників результати 

заносяться до протоколу Олімпіади. 

Тест складається із 60 запитань закритої форми (альтернативні, з 

множинним вибором). 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана Учасником 

Олімпіади у результаті тестування – 60 (1 бал за кожну правильну відповідь 

на запропоновані питання). 

4.3.2. Практичний тур - письмове виконання завдань - передбачає 

оцінку вміння Учасників Олімпіади практично застосовувати наявний 

теоретичний матеріал зі спеціальності, використовувати існуючі методики, 

формулювати окремі положення, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати відповідний навчальний матеріал, не 

порушуючи визначеної послідовності.  



Термін проведення – 120 хвилин. 

Після завершення письмового виконання завдань останнім з 

Учасників практичні роботи перевіряються членами журі. Визначені 

результати практичного туру заносяться до протоколу Олімпіади. 

На практичний тур Олімпіади виносяться 4 завдання. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана Учасником 

Олімпіади за розв’язання практичних завдань, складає 40. 

Завдання 1. Правильне виконання оцінюється у 20 балів. 

Пропонований кросворд містить 20 питань (відкритої форми). Кожне з 

вірно визначених слів оцінюється в 1 бал. Кількість набраних за вирішення 

кросворду балів визначається сумою, відповідною кількості правильних 

відповідей (1-20). 

Завдання 2. 

Напрям «Цивільний захист»: 

Правильне виконання оцінюється у 3 бали. 

Якщо наведено вірне рішення з допущенням несуттєвої помилки – 

завдання оцінюється у 2 бали. 

Наведення вірного рішення з наявністю помилок знижує оцінку до 

1 балу. 

Невірне вирішення завдання або відсутність рішення оцінюється у 

0 балів. 

Напрям «Охорона праці»: 

Правильне виконання оцінюється у 5 балів, якщо обрано правильну із 

запропонованих відповідей та обґрунтовано її наведеними розрахунками і 

поясненнями. 

Якщо відповідь обрана вірно, проте наведений алгоритм 

обґрунтування містить (не)суттєві помилки – завдання оцінюється у 4-

3 бали. 

Якщо відповідь обрана невірно, проте наведений алгоритм 

обґрунтування відповіді вірний з наявністю несуттєвої помилки – завдання 

оцінюється у 2 бали. 

Якщо відповідь обрана вірно, але пояснення не наведені – завдання 

оцінюється в 1 бал. 

Якщо відповідь обрана невірно і відсутні обґрунтування вибору 

відповіді – завдання оцінюється у 0 балів. 

Завдання 3.  

Напрям «Цивільний захист»: 

Правильне виконання з поясненням оцінюється у 12 балів. 

Якщо наведено вірне рішення з поясненням з допущенням несуттєвої 

помилки – завдання оцінюється у 10 бали. 

Наведення вірного рішення з поясненням, але з наявністю помилок 

знижує оцінку до 8 балів. 

Наведення вірного рішення без пояснення знижує оцінку до 6 балів. 



Невірне вирішення завдання або відсутність рішення оцінюється у 

0 балів. 

Напрям «Охорона праці»: 

Правильне виконання оцінюється у 3 бали. 

Якщо наведено вірне рішення з допущенням несуттєвої помилки – 

завдання оцінюється у 2 бали. 

Наведення вірного рішення з наявністю помилок знижує оцінку до 

1 бала. 

Невірне вирішення завдання або відсутність рішення оцінюється у 

0 балів. 

Завдання 4.  

Напрям «Цивільний захист»: 

Правильне виконання оцінюється у 5 балів. 

Виконанням завдання вважається правильна відповідь на запитання у 

сфері цивільної безпеки. 

Напрям «Охорона праці»: 

Правильне виконання оцінюється у 12 балів.  

Завдання складається з п’яти фото та загального запитання щодо 

порушення правил пожежної безпеки. 

Вірне пояснення кожного з наведених на фото випадків та правильна 

відповідь та запитання оцінюються у 2 бали. 

Наведення відповідей з наявністю помилок знижує оцінку кожної 

складової (за кожне фото та запитання) до 1 балу. 

Якщо відповіді наведені невірно – завдання (складова) оцінюється у 

0 балів. 

Кількість балів, набраних за пояснення наведених порушень та 

відповідь на запитання, визначається сумою, відповідною кількості 

правильних відповідей (1-12). 

4.4. Учасникам Олімпіади під час виконання тестових та практичних 

завдань: 

 дозволяється звернутись до членів журі з уточнюючими питаннями, 

які стосуються умов запропонованих завдань;  

 забороняється використання будь-яких електронних засобів 

збереження та передачі інформації (телефонів, електронних книжок, 

портативних комп’ютерів тощо) та спілкування один з одним. 

За порушення зазначених правил Учасник може бути усунений від 

виконання завдань з анулюванням отриманих результатів.  

4.5. Оцінювання кожного туру проводиться журі, яке складає 

відповідні протоколи. 

 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

ОЛІМПІАДИ 

5.1. Рішення щодо визначення переможців Олімпіади приймає журі на 



підсумковому засіданні, яке проходить після оцінювання виконання 

Учасниками Олімпіади запропонованих завдань усіх турів. 

5.2. Місце учасника Олімпіади визначається за сумою балів, 

отриманих за результатами виконання завдань теоретичного і практичного 

турів. 

5.3. Переможці Олімпіади, які в особистому заліку набрали найбільшу 

кількість балів і відповідно посіли перше, друге та треті місця, 

нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 

5.4. Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не 

менше 80 %, ІІ ступеня – 70 %, ІІІ ступеня – 60 % від максимально можливої 

сумарної кількості балів, що дорівнює 100 %. При цьому кількість 

переможців не може перевищувати 10 % від загальної кількості Учасників. 

У разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою 

право корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків 

Олімпіади. 

5.5. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник.  

5.6. Визначені журі Національного університету цивільного захисту 

України переможці Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Цивільна безпека» затверджуються наказом МОН України. 

Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами МОН України. 

Дипломи видаються після виходу наказу МОН України про затвердження 

підсумків проведення Всеукраїнської студентської олімпіади до кінця 

поточного року. 

5.7. Учасники, які посіли ІV місця, а також за оригінальне, 

нестандартне розв’язання завдань Олімпіади нагороджуються грамотами 

оргкомітету Національного університету цивільного захисту України 

(благодійних фондів, спонсорів). 

5.8. Усі Учасники Олімпіади та науково-педагогічні працівники, які їх 

підготували, не залежно від кількості набраних балів, отримують відповідно 

Грамоти та Подяки, які засвідчують їх участь в Олімпіаді. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ОЛІМПІАДИ 

6.1. Підведення підсумків та нагородження переможців Олімпіади 

відбувається у другий день проведення Олімпіади. 

6.2. Звіт про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Цивільна безпека», затверджений головою оргкомітету, 

подається на адресу Інституту модернізації змісту освіти у 10-денний строк 

після її завершення (додаток 3 Наказу МОНМС України від 13.12.2012 р. 

№ 1410).  

6.3. За клопотанням оргкомітету Олімпіади ректор НУЦЗ України має 

право нагородити грамотами, грошовими преміями активних організаторів 

Олімпіади із коштів закладу вищої освіти. 

 



VІІ. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

7.1. Фінансування Олімпіади здійснюються згідно наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 р. № 1410 «Про 

затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади». 

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

залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування 

витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним 

законодавством.  

7.3. Участь науково-педагогічних працівників у розробці завдань 

Олімпіади та їх перевірці враховується закладом вищої освіти при 

плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами: 

 підготовка завдань для учасників Олімпіади – до 50 годин на весь 

колектив; 

 перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному 

викладачеві (не більше трьох викладачів); 

 робота відповідального секретаря оргкомітету базового закладу 

вищої освіти – до 30 годин. 

 

Начальник кафедри організації  

та технічного забезпечення  

аварійно-рятувальних робіт  

кандидат технічних наук, доцент, Віталій СОБИНА 

 

Завідувач кафедри охорони праці 
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