Міністерство освіти і науки України
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного університету
«Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка»
№ 21 від 02.02.2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські олімпіади Національного університету «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка» для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти
у 2021 році

Ухвалено Вченою радою
Національного університету
«Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
від 29.01.2021 р., протокол № 1

Полтава 2021

І. Загальні положення
1.1. Положення про Всеукраїнські олімпіади Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти розроблено відповідно до
Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 21.12.2016 р. №1587,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 р. за № 16/29884;
Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умов
прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2020 року за № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09
грудня 2020 року за №1225/35508; Правил прийому на навчання для здобуття
вищої освіти до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка» в 2021 році, затверджених наказом по університету від 30.12.2020
року за № 306 і ухвалених Вченою радою Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», протокол № 11від 30 грудня
2020 р.
1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнських олімпіад (далі – Олімпіад) Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Університет) із
навчальних предметів, їх організаційне, методичне забезпечення, порядок участі
та визначення переможців.
1.3. Олімпіади Університету проводяться для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, яким
надається особлива підтримка, що визначені Умовами прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році, Правилами прийому на навчання для здобуття
вищої освіти до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка» в 2021 році. Олімпіади проводяться серед учнів 11-х класів
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, випускників
минулих років із навчальних предметів: математика, фізика, хімія, географія,
англійська мова, біологія.
1.4. Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації не
мають права брати участь в Олімпіадах.
1.5. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь в
Олімпіаді у І (дистанційному) турі та у II (основному, очному) турі з будь-якого
навчального предмету.
1.6. Основними завданнями учнівських Олімпіад є:
— стимулювання творчого самовдосконалення вступників до Університету;
— виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у
виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті;
— реалізація здібностей талановитих учнів;
— формування творчого покоління молодих науковців та практиків для
різних галузей суспільного життя;
— підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів,
популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
— активізація всіх форм позашкільної роботи з учнями;
Ч

— підвищення рівня викладання навчальних предметів;
— залучення
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професорсько-викладацького

складу,

аспірантів,

студентів
університету до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.
1.7. Організатором та координатором Олімпіад є організаційний комітет, на
який покладається організаційно-методичне забезпечення їх проведення, а для
перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі.
1.8. Порядок проведення, персональний склад організаційного комітету та
журі, експерти-консультанти І туру Олімпіад, а також рішення відповідних
оргкомітетів затверджуються наказами по Університету.
1.9. Персональний склад оргкомітету і журі, в тому числі голови та
експертів-консультантів Олімпіад, а також рішення оргкомітету затверджуються
наказом по Університету.
1.10. Умови проведення Олімпіад визначаються і затверджуються наказом
по Університету.
1.11. До складу оргкомітету входять проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи, завідувачі та викладачі відповідних кафедр,
методисти
підготовчого відділення.
1.12. До складу журі входять завідувачі та викладачі відповідних кафедр.
1.13. Оргкомітет забезпечує контроль за дотриманням вимог цього
Положення при проведенні всіх етапів Олімпіад.
1.14. Викладачі кафедр відповідної галузі складають завдання, забезпечуючи
науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.
Надання підготовлених завдань будь-якій особі не допускається.
II. Проведення Олімпіад
2.1. Олімпіади проводяться у два тури: І (перший) дистанційний; II
(другий) основний – очний в Університеті. На всіх турах завдання готуються
окремо.
2.2. Дистанційний тур Олімпіад із навчальних предметів проводиться
дистанційно у лютому – квітні; II (другий) основний – у квітні – травні поточного
року в Університеті.
2.3.
Під час проведення І дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на офіційному
веб-сайті
Університету та розв’язують їх.
2.4. Завдання І та II турів для учасників Олімпіад готують викладачі
відповідних кафедр. Завдання для Олімпіад складаються так, щоб забезпечити
рівні можливості виконання їх усіма учасниками і сприяти повному виявленню
кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок.
2.5. Олімпіади проводяться за завданнями (рекомендаціями) науковометодичних рад (комісій) інститутів (факультетів) та, у разі потреби, за
безпосередньої участі його представника, який стежить за дотриманням вимог
цього Положення.
2.6. Кількісний склад учасників, які братимуть участь у II турі Олімпіад із
навчальних предметів, розраховується відповідно до рейтингів, що визначаються
Ч

членами журі. До участі в II турі допускаються учасники, які набрали не менше
75 % балів на І етапі.
Університет готує приміщення і територію, навчально-лабораторну базу,
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технічну і технологічну документацію, забезпечує безпечні умови учасникам для
виконання олімпіадних завдань під час II туру .
2.7. При виконанні завдань II туру забороняється користуватися
довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами,
електронним обладнанням, засобами комунікації (інтернет, мобільні телефони
тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом, журі та затверджені
протоколом. При виконанні письмових робіт, що підлягають шифруванню,
забороняється використання будь-яких позначок, що сприяють дешифруванню
робіт.
III. Учасники Олімпіад
3.1. Учасники І туру мають право брати участь у кількох предметних
Олімпіадах. До участі в II турі Олімпіади допускаються учасники, які стали
переможцями І туру із відповідних предметів і рекомендовані членами журі й
оргкомітетом.
3.2. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну
середню освіту або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних
закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню
освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. На всіх турах Олімпіад
учасниками можуть бути учні 11-х класів поточного року, випускники минулих
років (якщо вони не навчаються у ЗВО).
3.3. Будь-які обмеження права участі учасників в І турі Олімпіад
забороняються (окрім умов, визначених п. 3.2). Перелік дисциплін, із яких
проводяться Олімпіади, визначаються оргкомітетом.
3.4. У II турі Олімпіад беруть участь учні, що стали переможцями у І турі та
рекомендовані до участі відповідно з математики, хімії, фізики, географії,
англійської мови, біології.
3.5. Будь-які винятки щодо участі учасників в Олімпіадах, не передбачені
даним Положенням, є недопустимими.
3.6. До місця проведення Олімпіад учасники прибувають, маючи при собі
паспорт або свідоцтво про народження.
3.7. Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови для участі
в Олімпіадах осіб із особливими потребами.
3.8. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні ознайомитися з порядком
і правилами (умовами) їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт,
видами і формами морального заохочення тощо, які оприлюднюються
оргкомітетом на інформаційних стендах та на сайті Університету .
3.9. Учасники Олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і
правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі. У разі
порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути
усунуті від виконання завдань.
Ч

IV. Апеляція
4.1. Учасники Олімпіад мають право ознайомитись із відповідями
(розв’язками) завдань і з попередніми результатами перевірки робіт учасників до
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підбиття остаточних підсумків.
4.2. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності
оцінювання
виконаних завдань
учасники Олімпіад мають право після кожного туру
Олімпіад
подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється
організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та одержувати
письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків
відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину
апеляції.
4.3. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що
повідомляється учасникам перед початком Олімпіад.
4.4. Для проведення апеляції оргкомітетом Олімпіад створюється апеляційна
комісія.
4.5. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії
та надається для ознайомлення заявнику.
V. Нагородження учасників Олімпіад
5.1. Переможцям та учасникам II туру Олімпіад, які вступають до
Університету на спеціальності, яким надається особлива підтримка,
нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в Університеті
від 1 до 20, але не вище 200 балів за предмет. Додаткові бали нараховуються
учасникам, які набрали не менше ніж
90 % балів у II турі. Кількість таких
учасників визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.
VI. Оргкомітет Олімпіад
6.1. Оргкомітет:
6.1.1. Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіад.
6.1.2. Забезпечує порядок проведення Олімпіад.
6.1.3. Розробляє і затверджує Умови та порядок проведення Олімпіад.
6.1.4. Готує документацію для проведення Олімпіад (програми, бланки
протоколів, звіти тощо).
6.1.5. Формує склад учасників II туру Олімпіад із числа переможців
(учасників) І туру за результатами їх робіт.
6.1.6. На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення
переможців і нагородження переможців і учасників Олімпіад.
6.1.7. Складає спільно із журі рішення про проведення Олімпіад. Рішення за
підсумками проведення Олімпіад підписується головою оргкомітету, журі та
секретарем оргкомітету Олімпіади і завіряється печаткою університету.
6.1.8. Сприяє висвітленню результатів Олімпіад на сайті Університету.
Ч

6.2. Секретар оргкомітету Олімпіади забезпечує ведення необхідної
документації.
6.3. Документація І та II турів Олімпіад із навчальних предметів та роботи
учасників зберігаються в Університеті протягом року.
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VII. Журі Олімпіад
7.1. До складу журі не можуть входити близькі особи учасників відповідних
змагань.
7.2. Голова журі:
7.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.
7.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників
змагань.
7.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час складання
завдань і перевірки робіт учасників змагань.
7.3. Журі Олімпіад:
7.3.1. Перевіряє та оцінює роботи учасників.
7.3.2. Після завершення змагань проводить консультації для учасників
Олімпіад щодо виконання запропонованих завдань.
VIII. Порядок визначення кількісного складу учасників
8.1. Кількісний склад учасників, які беруть участь у І та II турах Олімпіад
навчальних предметів, визначається оргкомітетом.
8.2. Кількісний склад учасників II туру Олімпіад із навчальних предметів
визначається відповідно до їх рейтингу за результатами І туру.
8.3. Переможцям та учасникам II туру Олімпіад, які вступають до
Університету
на спеціальності, яким надається особлива підтримка,
нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в Університеті
від 1 до 20, але не вище 200 балів за предмет. Додаткові бали нараховуються
учасникам, які набрали не менше ніж
90 % балів у II турі. Кількість таких
учасників визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.
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навчального процесу, акредитації та
ліцензування, доцент
Олег МАКСИМЕНКО
Завідувач кафедри вищої та прикладної
математики, доцент
Наталія ІЧАНСЬКА
Завідувач кафедри хімії та фізики,
професор
Веніамін СОЛОВЙОВ
Завідувач кафедри автомобільних доріг,
геодезії, землеустрою та сільських
будівель, доцент
Григорій ШАРИЙ
Завідувач кафедри прикладної екології та
природокористування, доцент
Олена СТЕПОВА
Завідувач кафедри загального мовознавства
та іноземних мов, доцент
Алла БОЛОТНІКОВА
Відповідальний секретар приймальної
комісії, доцент
Людмила ДАВИДЕНКО
Виконавець: методист вищої категорії
Світлана РЕВЕНКО
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