
 

УМОВИ 

проведення обласних «Оn-Lіne курсів» із базових дисциплін 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Організаційно-методичне забезпечення проведення «Оn-Lіne курсів» із базових 

дисциплін здійснюють комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» (далі –

МАНУМ ДОР) та комунальний заклад освіти Дніпропетровський ліцей 

інформаційних технологій при Дніпропетровському національному 

університеті імені Олеся Гончара Дніпровської міської ради (далі – ЛІТ). 

2. «Оn-Lіne курси» проводяться щороку на добровільних засадах і є відкритими 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців позашкільних 

навчальних закладів, відповідного віку. 

3. Метою проведення «Оn-Lіne курсів» є: виявлення, розвиток і підтримка 

обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення 

базових дисциплін; залучення учнів до участі у інтелектуальних змаганнях, 

олімпіадах, конкурсах, науково-дослідницької діяльності у гуртках та секціях 

наукових відділень МАНУМ ДОР. 

4. Завданнями «Оn-Lіne курсів» із базових дисциплін є: 

─ підвищення результативності участі молоді регіону у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук та предметних змагань шляхом поглиблення знань з базових дисциплін; 

─ пошук обдарованих дітей та надання їм додаткових можливостей виявлення 

своїх здатностей; 

─ створення інтерактивного освітнього середовища на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних 

потреб обдарованої учнівської молоді; 

─ розвиток дистанційної форми навчання; 

─ забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів. 

5. Заходи конкурсу проводяться у відповідності з вимогами Закону України «Про 

захист персональних даних». 

ІІ. УЧАСНИКИ «ON-LINE КУРСІВ» 

1. Участь у «Оn-Lіne курсах» з базових дисциплін беруть учні загальноосвітніх 

навчальних закладів та вихованці позашкільних навчальних закладів регіону.  

2. За результатами участі в «Оn-Lіne курсах» формується склад команди 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук для участі у обласних 

предметних олімпіадах з базових дисциплін. 

3. Учасники мають право он-лайн режимі ознайомитися з результатами 

оцінювання їх контрольних робіт, одержати пояснення щодо критеріїв та 

правил їх оцінювання. 

4. Учасники «Оn-Lіne курсів» зобов’язані дотримуватись цих Умов. 

5. Для участі у «Оn-Lіne курсах» необхідно зареєструватись за посиланням, яке 

буде розміщено на сайтах Дніпропетровського відділення Малої академії наук 



(dvman.dnepredu.com) та партнерському сайті Міської освітньої спільноти 

(www.dnepredu.dp.ua). 

6. Учасник може одночасно брати участь в «Оn-Lіne курсах» з усіх зазначених 

навчальних дисциплін. 

IIІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

1. «Оn-Lіne курси» з базових дисциплін проводяться протягом жовтня-січня 

щорічно. 

2. Перелік базових дисциплін визначається наказом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

3. Інформація щодо організації, проведення та підсумків розміщується на сайтах 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук (dvman.dnepredu.com) та 

партнерському сайті Міської освітньої спільноти (www.dnepredu.dp.ua). 

4. Реєстрація учасників відбувається в он-лайн-режимі до початку курсів.  

5. «Оn-Lіne курси» проводяться в два тури: 

І тур – відбірковий – дистанційний. 

ІІ тур – фінальний – очний. 

6. І тур проводиться за затвердженим графіком і містить вебінари та он-лайнові 

контрольні роботи. 

7. Інформаційні матеріали «Оn-Lіne курсів» розміщуються на зазначеному сайті, 

які містять завдання контрольних робіт.  

8. Після завершення перевірки завдань експертною комісією на сайті 

розміщуються правильні відповіді на завдання етапу та рейтинги учасників, 

визначені за сумою набраних балів. 

 Для учасників, які мають ідентичні за текстом розв’язки завдань, рейтинг не 

визначається. 

9. Фінальній тур є очною контрольною роботою. 

10. До участі у фінальному турі допускаються учасники відбіркового туру, які 

набрали більшу кількість балів за рішенням журі. 

11. Строки та місце проведення фінального туру визначаються МАНУМ ДОР та 

ЛІТ та повідомляються листом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації не пізніше ніж за два тижні до його початку. 

12. До місця проведення фінального туру учасники прибувають у супроводі 

відповідальної особи, яка забезпечує їх безпеку життя та здоров’я. 

Супроводжувальна особа відряджається закладом, який надсилає учасників. 

13. Після завершення перевірки завдань членами експертної комісії на сайті 

розміщуються правильні відповіді на завдання етапу та рейтинги учасників, 

визначені за сумою набраних балів. 

14. Учасники, які набрали найвищі рейтинги, входять до команди 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук та мають право брати 

участь у обласних предметних олімпіадах з відповідного предмету. 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ «ON-LINE КУРСІВ» 

1. Для організації та проведення обласних «Оn-Lіne курсів» із базових дисциплін 

створюється Оргкомітет, який здійснює підготовку, проведення та підведення 



підсумків. Персональний склад Оргкомітету затверджується наказом 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

2. До складу Оргкомітету включаються працівники департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (за згодою), МАКНУМ ДОР та ЛІТ. 

3. Оргкомітет очолює Голова оргкомітету.  

Голова Оргкомітету: 

─ визначає та розподіляє повноваження членів Оргкомітету; 

─ керує роботою з організації та проведення «Оn-Lіne курсів». 

4. Члени Оргкомітету: 

─ здійснюють організаційну роботу щодо проведення «Оn-Lіne курсів».; 

─ здійснюють реєстрацію учасників «Оn-Lіne курсів»; 

─ забезпечують порядок проведення «Оn-Lіne курсів». 

5. Секретар Оргкомітету: 

─ оформляє документи щодо проведення «Оn-Lіne курсів» та підведення 

підсумків; 

─ сприяє висвітленню результатів «Оn-Lіne курсів»; 

─ забезпечує зберігання документів та матеріалів «Оn-Lіne курсів». 

VІ. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ «ON-LINE КУРСІВ» 

1. Експертна комісія (журі курсів) формується з метою забезпечення об’єктивності 

оцінювання відповідей та підведення підсумків «Оn-Lіne курсів». 

2. Експертна комісія формується з числа науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищих і загальноосвітніх навчальних закладів. Склад експертної 

комісії затверджується наказом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

3. Кількість членів експертної комісії не повинна бути меншою ніж п’ять осіб. 

4. До складу експертної комісії входять: голова експертної комісії, члени та 

секретар. Голова та члени експертної комісії: 

─ складають завдання та перевіряють надіслані відповіді; 

─ визначають рейтинги учасників «Оn-Lіne курсів»; 

─ заповнюють оцінювальні протоколи; 

─ визначають склад команди Дніпропетровського відділення Малої академії 

наук для участі в обласних предметних олімпіадах. 

5. Секретар експертної комісії: 

─ призначається з числа працівників МАНУМ ДОР; 

─ забезпечує збереження поданих на «Оn-Lіne курсів» матеріалів;  

─ забезпечує систематизацію та оформлення документації «Оn-Lіne курсів». 


