


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НМЦ ПТО 

у Закарпатській області 

04.02.2021 р. № 04 

 

 

 

СКЛАД 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

інтернет-олімпіади з предмета «Охорона праці» серед здобувачів  

професійної (професійно-технічної) освіти 

                                

Ладижець  

Ірина  

Михайлівна 

заступник директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області, 

голова оргкомітету 

Хільченко 

Тетяна  

Олександрівна 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області, секретар 

оргкомітету 

Палош  

Наталія  

Михайлівна 

завідувач      інформаційно-аналітичного       кабінету 

Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              



 2 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НМЦ ПТО 

у Закарпатській області 

04.02.2021 р. № 04 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

Інтернет-олімпіади з предмета «Охорона праці» серед здобувачів  

професійної (професійно-технічної) освіти 

                                

Слюсарєва 

Ольга  

Володимирівна   

 

Ладижець 

Ірина  

Михайлівна 

 

директор Навчально-методичного центру професійно -   

технічної освіти у Закарпатській області, голова  журі  

 

заступник директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області, 

заступник голови журі 

Маслюк 

Ігор 

Федорович 

методист Навчально-методичного центру професійно -   

технічної освіти у Закарпатській області 

Хільченко 

Тетяна 

Олександрівна 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

 

Сочка 

Андріана 

Іванівна 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 



 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НМЦ ПТО 

у Закарпатській області 

04.02.2021 р. № 04 

 

  

ПРАВИЛА 

проведення інтернет-олімпіади з предмета «Охорона праці»  серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

І. Загальні положення 

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до Правил проведення І, ІІ етапів 

Всеукраїнських олімпіад, конкурсів фахової майстерності у Закарпатській 

області від 17.03.2017 № 83, Положення про Всеукраїнські учнівські інтернет-

олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 11.06.2012 № 671 (далі – Положення). 

1.2. Умови визначають порядок організації та проведення ІІ етапу 

олімпіади серед  здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 

олімпіада). 

1.3. Олімпіада проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій та ресурсів мережі «Інтернет», що полегшує перевірку рівня знань 

здобувачів освіти, дає можливість передавати, отримувати, узагальнювати  

інформацію результатів завдань олімпіади у режимі онлайн. 

1.4. Основними завданнями  олімпіади є: 

підвищення рівня знань учнів із професійно-теоретичної підготовки; 

активізація їх інтересу до поглибленого вивчення спеціального предмета 

«Охорона праці», що є запорукою збереження їх життя і здоров’я у процесі 

подальшої професійної діяльності; 

створення умов для рівного доступу до участі у заході учнівської молоді 

закладів  професійної (професійно-технічної) освіти. 

1.5. Організатором і координатором олімпіади є Навчально-методичний 

центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області, на який 

покладається організаційно-методичне забезпечення проведення змагання. 

ІІ. Організація, строки проведення  інтернет-олімпіади 

2.1. Олімпіада проводиться в два етапи: 

2.1.1. Перший (І) етап – внутрішньоліцейний – проводиться  у терміни 

згідно з Правилами (у лютому поточного року) у навчальних групах, у яких 

вивчення предмета «Охорона праці» завершено.  

2.1.2. Другий  (ІІ) етап – обласний – проводиться 2 березня 2021 року в 

режимі онлайн.  

2.1.3. Тестування здійснюватиметься у визначених цими Правилами 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти.  

Для проходження тестування необхідно створити електронну скриньку 

(аккаунт), пройти реєстрацію на вебресурсі http://master-test.net/uk та платформі 

http://master-test.net/uk
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https://pruffme.com/ до 16 лютого 2021 року. Пробне підключення та 

тестування відбудеться з 17 по 24 лютого. 

2.1.4. Початок олімпіади о 13.00, час на виконання  завдань олімпіади 

складає  2 академічні години. 

2.2. Вимоги до робочого місця учасників: 

персональний комп’ютер (ноутбук або нетбук); 

 швидкісний Інтернет (потужність не менше 256 кбіт/с);  

webкамера для ідентифікації учасника; 

мікрофон; 

браузер Google Chrome. 

ІІІ. Учасники інтернет-олімпіади 

3.1. Учасниками олімпіади є учні-переможці І етапу олімпіади (які посіли       

І місце) закладів професійної (професійно-технічної) освіти з  професій, де 

вивчення предмета «Охорона праці» завершено. Здобувачі освіти беруть участь 

у змаганнях на добровільних засадах.  

3.2. Заявки на участь в олімпіаді  подаються  разом із протоколом про 

проведення та визначення переможців І етапу олімпіади і копією учнівського 

квитка учасника (обов’яково якісне фото) у Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області до 19 лютого 2021 року за  

електронною адресою: nmcptouzhhorod@gmail.com 

ІV. Порядок проведення інтернет-олімпіади 

4.1. Кожен учасник забезпечується персональним комп’ютером, 

дистанційно отримує завдання, виконує їх самостійно у визначений цими 

правилами час.  

4.2. Для проходження тестування учасник авторизується на вебресурсі, 

використовуючи свій логін та пароль.  

4.3. Перед початком роботи обов’язковим є проведення інструктажу з 

техніки безпеки. 

4.4. При виконанні завдань забороняється користуватися засобами 

комунікації (мобільними телефонами та мережею «Інтернет»). Порушники 

вимог порядку проведення олімпіади спільним рішенням журі та оргкомітету 

можуть бути позбавлені права подальшої участі в змаганнях. 

4.5. У разі технічних несправностей, відсутності доступу до мережі 

«Інтернет» або тимчасового відключення здобувач освіти автоматично не 

продовжує участь у олімпіаді.. 

4.6. Під час проведення олімпіади забороняється втручання у роботу  

членів журі та оргкомітету.  

4.7. Узагальнені результати олімпіади розсилаються у кожний заклад 

освіти для ознайомлення після завершення тестування. 

V. Зміст та критерії оцінювання завдань 

5.1. Програма олімпіади передбачає виконання різнорівневих тестових 

завдань на персональному комп’ютері, що охоплюють зміст програми предмета, 

«Охорона праці» і складаються: 

https://pruffme.com/
mailto:nmcptouzhhorod@gmail.com
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І рівень складності – 50 питань із чотирма варіантами відповідей (із яких 

одна правильна), нараховується 1 бал за кожну правильну відповідь, 

максимально  – 50 балів; 

ІІ рівень складності – 3 завдання (в кожному по три питання) на 

встановлення відповідності понять, нараховується 1 бал за кожну правильну 

відповідь, максимально – 9 балів; 

ІІІ рівень складності – 2 завдання (тести на встановлення відповідності,  

складання послідовності дій), які оцінюються у 10 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник – 69 балів. 

VІ. Підбиття підсумків 

6.1. Журі визначає переможців олімпіади за сумою набраних балів та 

розподіляє місця (І–ІІІ). Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області. 

6.2. У випадку отримання однакової суми балів перевага надається учням, 

які першими виконали завдання. Учасникам, які набрали менше ніж 60% від 

максимальної суми балів, призові місця не присуджуються. 

6.3. Претензії, апеляції щодо правильності оцінювання робіт подаються 

журі та розглядаються після оголошення результатів олімпіади в день її 

проведення. 
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