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ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ПРОВЕДЕНИЯ 0БЛАСН01 ОЛ1МП1АДИ 

3 Ф1НАНСОВОГО ОБЛ1КУ
серед здобувач1в осв1ти заклад1в фахово! передвищо! осв1ти

Херсонсько! обласй

1. ЗАГАЛБН1 ПОЛОЖЕНИЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Г олова Ради директор1в 
-------_ _  __ передвищо!
OCBl™^v ~-------------------------------------

1.1 Положения визначае порядок оргашзаци та проведения ол1мшади з 
фшансового обл1ку серед здобувач1в фахово! передвищо! осв!ти Херсонсько!* 
область

1.2 Оргашзатором обласно! ол1мп1ади з ф1нансового облшу (надал1 
О тм тад а ) е Рада директор1в заклад1в фахово! передвищо! осв1ти 
Херсонсько! области обласне методичне об'еднання викладач1в 
бухгалтерського обл1ку та 1нформац1йних систем i технолопй в обл1ку.

1.3 О тм т ад а  проводиться для здобувач1в осв1ти, яю волод1ють 
навичками ведения ф1нансового облшу та роботи з бухгалтерськими 
документами, яю навчаються на спец1альностях економ1чного напрямку у 
закладах фахово! передвищо! оевгги Херсонсько! облает!.

1.4 Мета проведения ол1мшади:
-  удосконалення якост1 шдготовки фах!вц1в;
-  пщвищення iHTepecy до обрано! професп;
-  виявлення обдарованих та талановитих здобувач1в осв1ти.

2. ОРГАН13АЦШ ОЛ1МП1АДИ

2.1 СЫмшада проводиться у два етапи:
I етап -  внутршнш -  проводиться у березш в закладах фахово! 

передвищо! осв1ти область Переможщ рекомендуються для участ1 в 
обласному етапь

II етап -  обласний -  проводиться у кв1тш поточного навчального року 
на баз1 ВСП «Херсонський пол1техн1чний фаховий коледж Державного 
ушверситету «Одеська пол1техн1ка»».



3. УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛ1МП1АДИ • ■§!
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3.1 СЫмшада проводиться на добровшьних засадах.
3.2 До участ1 в II eTani ол1мшади залучаються здобувач1 освгги, яю 

володЫть навичками ведения фшансового облжу та роботи щ  
бухгалтерськими документами та навчаються на спещальностях 
економ1чного напрямку.

3.3 Вщ кожного закладу фаховоТ передвищоУ осв1та у другому eTani 
СЫмшади беруть участь два здобувача осв1ти, яю посши I та II м кц я  у 
I еташ, про що подаються заявки встановленого зразка.

3.4 Заявки на участь в обласному eTani (додаток А) надсилаються за 
тиждень до заявлено'! дата на електронну пошту k72oa@ukr.net, телефон для 
довщок: 0501666021.

У випадку, коли заявлен! учасники не можуть взяти участ1 в СЫмшадС 
закладу фаховоТ передвищоУ осв1ти надаеться право надюлати учасника, який 
nociB III мюце за результатами I етапу СЫмшади.

3.5 Реестращя на участь в обласному eTani (очному) СЫмшади
проводиться за умови пред’явления учасником особисто студентського 
квитка або залшовоУ книжки. Ц

3.6 Учасники Ол!мп!ади зобов’язан! перебувати у супровод! викладача 
(кер!вника), який несе вщповщальшсть за повед!нку та безпеку здобувача 
освгги.

3.7 Перед початком Oлiмпiaди учасники проходять 1нструктаж з правил 
поведшки, безпеки життед!яльност1, ознайомлюються з методичними 
рекомендац1ями щодо виконання завдань та регламенту СХпймшади.

3.8 Час виконання завдань -  2 астроном1чш години.
3.9 Учасникам Ошмшади категорично забороняеться шд час eTani в 

користуватися електронними записними книжками, засобами зв’язку 
(моб1льними телефонами i т.п.), принесеними електронними ноаями 
}нформац!У (дискетами, CD, DVD - дисками, модулями флеш - пам'ят1 тощо), 
а також навчальною л1тературою i заготовленими особистами записами.

3.10 Пщ час етапу учасники СЫмшади мають право спшкуватися 
тшьки 3i спостер1гачами, що знаходяться в ayaHTopi'I.

3.11 Спостершачами можуть бути представники закладу, в якому 
проходить обласний етап та яю не е викладачами облшових дисцишпн.

4. ЖУР1 ОЛ1МП1АДИ

4.1 Склад жypi формуеться за годину до початку СЫмшади з 
викладач1в-фах1вщв, яю супроводжують учасниюв з кожного закладу осв1ти, 
в к1лькост1 3 oci6 (голова та два члени жур^.

4.2 Голова жypi обираеться членами жypi 3i свого складу.
4.3 )Kypi перев1ряе роботи учасниюв СЫмшади за встановленими 

критер1ями оцшювання, анал1зуе пiдcyмки виконання здобувачами освгги

is
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завдань, виявляе характеры! помилки, дае ощнку р1вня шдготовки 
здобувач1в ocBira та визначае рейтинг учасниюв СХгпмшади.

4.4 В умовах дистанцшного проведения СЫмшади шдсумковий бал та 
рейтинг учасниюв визначаються автоматично на осв^ш й платформ! Moodle.

4.5 Заклад фахово!' передвищо'! осв!ти, у якому проводилась Ол!мшада, 
у той же день оголошуе переможц!в та в тижневий термш подае зв!т про 
шдсумки проведения II (обласного) етапу СЫмшади з ф!нансового облйсу 
серед здобувач!в освгги заклад!в фахово!' передвищо! осв!ти та протокол 
(додаток Б, В) i3 п!дписами голови та члешв жур! Ол!мп!ади на адресу 
базового закладу фахово! передвищо! освгги radadirektoriv-kherson@ukr.net

5. АПЕЛЯЦ1ЙНА КОМ1СЯ

5.1 До складу апеляц!йно! KOMici! входять викладачц як! 
супроводжують здобувача ocBira i не вв!йшли до складу жур!.

5.2 Голова апеляц!йно! ком!сп обираеться членами апеляцшно! KOMici! 
3i свого складу перед початком ол!мшади.

5.3 У раз! виникнення питань учасники мають право подавати заяву в 
письмовш форм! апеляцшнш KOMici! з приводу правильное^ та об’ективност! 
ощнювання виконаних ними завдань i одержати вщповщь до шдбиття 
остаточних шдсумюв Ол!мп1ади.

5.4 Заява на !м’я голови апеляцшно! KOMici! подаеться у дов!льн!й 
форм! тел я  оголошення попередн!х результат!в протягом години.

5.5 У заяв! учасник повинен зазначити причину апеляцп та конкретш
питания, як! е предметом апеляцп. ^

5.6 Заяви в1д !нших oci6, у тому числ! вщ близьких родич!в ! 
викладач!в, не приймаються.

5.7 3 питань зм!сту i форми завдань Ол!мп!ади, критерпв ощнювання 
апеляцп не приймаються.

5.8 И д  час проведения апеляцп в аудиторы мають бути тшьки голова, 
члени апеляцшно! KOMici! та учасник СХгпмшади.

5.9 Апеляцшна комю!я за наслщками розгляду апеляц!йних заяв щодо 
результате Ол!мп!ади може прийняти так! р!шення:

-  в!дмовити в задоволенн! апеляцшно! заяви через недостатшсть 
п1дстав для змши результату;

-  задовольнити апеляцшну заяву.
5.10 У раз1 задоволення апеляцшно! заяви апеляцшною ком1с1ею

приймаеться рш ення про зм!ну кшькост! бал!в -  !х зб1льшення або 
зменшення. s

5.11 PimeHHfl апеляц!йно! KOMici! е остаточним, перегляду не шдлягае, 
ф!ксуеться в протокол! зас!дання pie! KOMici! i надаеться для ознайомлення 
заявнику, а пот!м передаеться до оргком!тету.
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6. ФУНКЦП ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’СДНАННЯ 
ВИКЛАДАЧ1В БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛ1КУ ТА 1НФОРМАЦ1ЙНИХ

СИСТЕМ I ТЕХНОЛОГ1Й В ОБЛ1КУ ПРИ П1ДГОТОВЦ1 ТА 
ПРОВЕДЕНН1 ОЛ1МП1АДИ

6.1 Члени обласного методичного об’еднання у встановлен1 терм1ни 
готують завдання Ол1мп1ади. Для формування конкурсних завдань кожен 
заклад фаховоУ передвищоУ осв1ти, який бере участь в Ол1мтад1, розробляе 
завдання (10 завдань I р1вня (одна правильна вщповщь); 4 завдання II р1вня 
(декшька правильних вщповщей); 3 завдання III р!вня (на в1дпов1дн1сть 
поняття та його змюту); 3 завдання IV р1вня (прост! обл1ков1 задач1: сума, 
проводка), в рамках перелшу тем, наведених в пунки 7.3 цього Положения.

6.2 Завдання подаються у друкованому вигляд1, розв’язання завдання 
подаеться в рукописному виглядг

6.3 В умовах проведения Ол1мшади в дистанц1йному режим! завдання 
надаються в тестовш форм1 в електронному виглядг

7. ПРОГРАМА ОЛ1МП1АДИ

7.1 Завдання до Ол1мп1ади обираються в день и проведения з 
попередньо напрацьованоУ бази даних (по 1 практичн1й задач! з кожноУ теми, 
вказаноУ в п. 7.3 цього Положения) шляхом випадково'У виб1рки особою, яка 
не е учасником Ол1мшади, кер1вником або супроводжуючим викладачем.

При проведенш Ол1мп1ади дистанщйно формуеться база тестових 
завдань з кожноУ теми (по 10 завдань I р1вня (одна правильна вщповщь); 4 
завдань II р1вня (декшька правильних вщповщей); 3 завдань III р1вня (на 
вщповщнють поняття та його змюту); 3 завдання IV р1вня (прост! обл1ков1 
задач1: сума, проводка).

7.2 Завдання Ол1мшади е однаковим для Bcix учасниюв II (обласного) 
етапу. Завдання роздруковуються i пропонуються учасникам Ол1мп1ади для 
виконання.

В умовах дистанцшного проведения Ол1мп1ади завдання обираються 
автоматично освшньою платформою Moodle.

7.3 Завдання Ол1мп1ади включае розв’язання практичних задач з 
вщображення господарських операцш та заповнення бухгалтерських 
документе умовного п1дприемства ТОВ «Мр1я», здшснеш у березн1 
поточного року, за такими темами:

-  Облш основних засоб1в (рах. 10, 13, 15)
-  Облпс грошових кошт1в (рах. 30, 31)
-  Облш деб1торсько'У заборгованост1 (рах. 372, 36)
-  Облш виробничих запашв та МШП (рах. 20, 22)
-  Облш розрахунюв за податками i платежами (рах. 64)
-  Облш кредиторськоУ заборгованост1 (рах. 63, 60)
-  Облш оплати пращ та розрахунюв 3i страхування (рах. 66, 65, 64 

(стосовно утримання податк1в i збор1в i3 зароб1тноУ плати)).

4
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7.4 Результатом виконання завдання е оформлений Журнал реестрацп 
господарських операцш з наданою послщовшстю розрахунюв невщомих сум 
та заповнеш бухгалтерсью документа.

7.5 При прове денш СХгнмшади дистанцшно практичш задач! 
представлен! у вигляд! тест! в IV р!вня та виконуються в o c ira m  платформ! 
Moodle.

8. КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛ1МП1АДИ

8.1 Критер!ями виконання завдання Ол!мп!ади е:
— правильн!сть виконання завдання (складання бухгалтерских 

проводок та розрахунок необхщних сум) в!дпов!дно до вимог чинного 
законодавства з облку та зв!тностц

-  точнють заповнення вказаних бухгалтерских документе.
8.2 На кожне представлене завдання додаються критер!!' ощнювання 

(до 25 бал1в максимально, з них -  5 бал1в за правильно заповнений вказаний 
документ; по 1 балу -  за правильно сформовану проводку та визначену 
суму).

8.3 За роботу, виконану у повному обсяз!, студент отримуе 
максимально 100 бал!в.

Розподш бал!в проводиться членами жур! шд час перев1рки виконаних 
зав дань.

8.4 За роботу, виконану за допомогою шформацшного осв1тнього 
ресурсу, учасник Ол!мп1ади отримуе максимально 200 бал!в, яю 
розподшяються таким чином:

I р!вень -  45 тесив по 2 бали = 90 бал1в;
II р1вень -  10 тест1в по 3 бали = 30 бал!в (при неповн!й вщповда 

правильн!сть визначаеться у в!дсотковому в!дношенн1);
III р1вень -  5 тест!в по 4 6aniB (по 1 балу за кожну правильну 

вщповщшсть) = 20 бал!в;
IV р!вень -  6 тест!в х по 10 бал1в = 60 6aniB.

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИК1В ОЛ1МП1АДИ

9.1 Визначена за рейтингом кшьюсть бал1в е пщставою для 
присудження призових м1сць учасникам Ол1мп!ади.

9.2 Переможцем II (обласного) етапу Ол!мшади вважаеться здобувач 
осв1ти, який набрав найб!льшу кшьюсть бал!в та одноойбно  nociB перше 
мюце. У раз1, якщо за результатами ощнювання учасниками Ол!мп!ади 
набрана однакова кшьюсть бал!в, то перевагу в1ддають учасников!, що 
набрав бшыну кшьк!сть бал!в у найскладн1шому завданш, яке визначаеться 
пщ час оголошення завдань ол!мшади учасникам.

9.3 Призерами II (обласного) етапу Ол!мшади можуть бути студента, 
яю за рейтингом посши друге i трете м!сця. Призер!в може бути не бшыне



п’яти oci6 за умови, що розб1жшсть у кшькост1 6aniB на кожне мюце не 
перевищуе 2 бали.

9.4 Переможець та призери II етапу О тмш ади нагороджуються 
Почесними грамотами.

9.5 Викладачц що шдготували переможця та призер1в Ол!мшади, 
нагороджуеться грамотами Ради директор!в заклад1в фахово! передвищо! 
осв!ти Херсонсько! область

9.6 Учасники (Упмшади, яю не е переможцем i призерами, отримують 
дипломи.

9.7 При дистанцшному проведены Ол1мшади переможщ не 
визначаються, a Bci учасники нагороджуються дипломами Ради директор1в, а 
викладач! — подяками Ради директор! в за фахову пщготовку здобувач1в 
осв1ти.
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10. Ф1НАНСУВАННЯ ОЛ1МП1АДИ

10.1 Витрати на вщрядження здобувач1в осв1ти та супроводжуючих !х 
oci6 з числа викладач1в для участ1 у II (обласному) етап1 Ол1мшади 
здШснюються !хшми закладами фахово! передвищо! осв!ти.

10.2 Матер1ально-техн1чне забезпечення II (обласного) етапу Ошмтади 
здШснюеться закладом фахово! передвищо! освгги, де вона проводиться.

11. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 В умовах адаптивного карантину (або шших надзвичайних 
ситуац1ях) II (обласний) етап Ол1мшади проводиться в дистанцшному 
режим! з використанням ocbIthIx  платформ.

11.2 Основою для проведения Ол1мшади е платформа Moodle. Для 
участ1 в Ол1мп1ад1 учасники рееструються на веб-сайт1 Ол1мп1ади. Учасники 
несуть особисту вщповщальшсть за достов1рн1сть надано! ними шформацп.

11.3 Перед початком Ол1мшади учасники повинн1 пройти 
1дентиф1кац1ю через вщеозв’язок у Skype, який повинен бути включеним 
протягом всього часу виконання завдань.

11.4 Критерп оцшювання завдань наведен! в п. 8.4.
11.5 Bci учасники Ол!мшади в дистанцшному режим! нагороджуються 

(без оголошення призових мюць) дипломами Ради директор!в, а кер!вники -  
подяками Ради директор!в за пщготовку здобувач!в освНи.

Методист базового закладу 
фахово! передвищо! освИи 
Херсонсько! облает!

Голова методичного об’еднання 
викладач!в бухгалтерського облшу та 
!нформац!йних систем i технологш 
в обл!ку заклад1в фахово! передвищо!
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Додаток А
до Положения про проведения 
Ол1мтади з фшансового облжу

ЗАЯВКА

на участь у II (обласному) етат  
СЫ мтади з фшансового облшу 

серед студенев заклад!в фахово'! передвищоУ осв!ти 
ХерсонськоУ облает!

1.
Прозвище, 1м’я, по батьков! учасника (повшетто)

2 .

3.
4.

Лопн Skype учасника

Електронна пошта учасника

Заклад освИи (повна назва)

5 . _

6.  _
Курс

7.

Код i назва спещальносп

Пр1звище, iivTa, по батьков1 викладача, який пщготував учасника (повн1'стю)

8.
Пр1звище, 1м’я, по батьков1 викладача, що супроводжуе учасника (повшетю), контактний телефон

Ршенням оргком1тету I етапу
студент(ка)___________________________________________________________ ,

який(яка) у I е т ат  ол!мтади поав(ла) I (або II) мюце, рекомендуеться до 
участ! у II (обласному) eTani СЬнмшади з фшансового облшу.

Г олова оргком1тету I етапу ______________ ____________________
(Шдпис) (Пр1звище, ш ’я по батьковО

KepiBHHK закладу ocbIth ______________ ____________________
(Шдпис) (Пр1звище, iM’n по батьковО

Пщпис учасника Ол1мп1ади_______________

Дата заповнення ________________________



Додаток Б
до Положения про проведення 
Ол1мшади з фшансового облжу

Мшютерство осени i науки УкраТни
ВСП «Херсонський полггехшчний фаховий коледж Державного ушверситету «Одеська полпехшка»»

ПРОТОКОЛ
проведення II (обласного) етапу Ол1мтади з фшансового облжу

серед студент!в 3a^afliB фаховоТ передвищо! освпи Херсонсько! области « » квпня 20___року

№
з/п

Пргзвище, iM’fl, 
по батьков! 
учасника

Назва
закладу освети

Шифр
учасника

Результати (кшьюсть балйв)
ST

• тцифрами прописом

1 2 3 4 5 6 7

Г олова жург. ___________________  _______________________
Пщпис Пр1звище, iM’a по батьков1

Члени жури
Пщпис Пр1звище, iM’a по батьков!
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Додаток В
до Положения про проведения 
СЫмшади з фшансового облжу 
(дистанщйна форма)

М1н1стерство освгги i науки УкраУни
ВСП «Херсонський поллтехшчний фаховий коледж Державного ушверситету «Одеська полкехнпса»

ПРОТОКОЛ
проведения II (обласного) етапу O ii\iiiia,in з фшансового облнсу

серед студенев заклад1в фаховоГ передвищоУ освгги ХерсонськоУ областл « » кв!тня 20___року
(для дистанцшно! форми на освггнш платформ! Moodle)

№
з/п

Пргзвище, !м’я, 
по батьков! 
учасника

Назва
закладу o c b i t h

Шифр
учасника

Результати (кшьшсть бал1в)

цифрами прописом

1 2 3 4 5 6

Голова жури ____________
Пщпис

Члени жури ____________
Пр1звище, iM’H по батьков1

Шдпис Пр1звище, 1м’я по батьков1


