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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положения про Всеукра'Унську ол1мшаду з бюлогп' для 
професшно'У ор1ентац1У вступник1в на основ! повноУ загальноУ середньоУ 
осв1ти на спещальностУ природничо-математичного та шженерно- 
техшчного спрямування (дал1 -  Положения про Ол1мшаду), що проводить 
Харк1вський нацюнальний ун1верситет м1ського господарства iMeHi 
О.М.Бекетова (дал1 -  Ун1верситет), розроблено зпдно з Положениям про 
ВсеукраУнськ1 ол1мшади вищого навчального закладу для професшно'У 
opieHTauii вступник1в на ochobi повноУ загальноУ середньоУ осв1ти, 
затвердженим наказом Мшютерства осв1ти i науки УкраУни в1д 21 грудня 
2016 року № 1587, Законом УкраУни «Про вищу осв1ту» в редакцп в1д 
05.01.2017 № 1798-19 та шшими нормативними документами, як\ 
стосуються питань оргашзацп' та проведения ол1мп1ад, е документом, за 
яким визначаеться порядок оргашзацй' та проведения СЫмшади.

1.2 Д1я цього Положения поширюеться на oci6, яю вступають до 
Ушверситету на основ! повноУ загальноУ середньоУ освгги 2018 року на 
спещальностц зазначен1 в Правилах прийому на навчання до 
Харювського нац1онального ушверситету iMeHi О.М. Бекетова у 2018 poui 
(пункт сьомий роздшу VII).

1.3 Основними завданнями СЫмшади е виявлення, розвиток 
обдарованих вступниюв, надання Ум допомоги у вибор1 професп', 
залучення Ух до навчання в Ушверситетц реал1защя зд1бностей 
талановитих учн1в.

1.4 Оргашзатором i координатором Ол1мп1ади е Ушверситет, який 
зд!йснюе орган!зац1йно-методичне забезпечення УУ проведения.

1.5 Положения про Ол1мп1аду оприлюднюються не ni3Hime шж за 
тиждень до початку 'ГУ проведения.

2. ОРГАН13АЦ1Я I ПРОВЕДЕНИЯ ОЛ1МП1АДИ
2.1 Для складання завдань Ол1мшади Ун1верситет формуе 

предметно-методичну KOMicira з п’яти oci6, до складу яко'У входять фах1вц! 
з бюлопУ.

Члени предметно-методично'У KOMicii повинн} забезпечити високий 
pieeHb зм1сту завдань i Ух нерозголошення до моменту оприлюднення.

Надання шдготовлених завдань будь-як1й oco6i, яка не е членом 
предметно-методично'У KOMicii, категорично заборонено.



2.2 Для проведения СЫмшади Ушверситет створюе оргашзашйпий 
ком1тет, який е вщповщальним за оргашзацшне й методичне проведения 
СЫмшади.

2.3 До ynacTi в Ошмшад1 допускаються особи, яю отримали повну 
загальну середню освку, або е учнями випускних клаЫв загалыюосвгппх 
навчалышх заклад!в, або мають право на отримання документа про повну 
загальну середню освггу в навчальний pix, коли проводиться Огпмшада.

2.4 Учасники СЫмшади мають право ознайомитися з вщповщями 
(розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичними 
ком ьям и, i з попередшми результатами перев1рки po6iT учасник'1в до 
шдбиття остаточних пщсумюв.

2.5 СЫмшада проводиться у два тури:

• I тур —  дистанцшний, проводиться з 20 березня 2018 року 
до 18 квтгня 2018 року включно;

• II тур — очний, проводиться 21кв1тня 2018 року о 10 
годиш в Ушверситетг

2.6 Для участ1 в I Typi (дистанцшному) учасники Ол1мп1ади 
повинш зарееструватися на веб-сайт1 Университету за адресою: 
w w w .k n a m e .e d u .u a  й ознайомитися i3 завдаинями. Завдання I туру 
складаеться з 20 запитань у вигляд1 тесттв. Розв’язання завдань 
зд1йсшоеться дистанщйно протягом 1,5 години.

2.7 II тур (очний) проходить в Ушвсрситетг
До участ1 в II Typi допускаються учасники, яю в I Typi набрали нс 

менше 75 6ajiie за 100-бальною шкалою.
2.8 Орган}зац1йний ком^ет СЫмшади зобов'язаний не ni3nime 

1Йж за мкяць до проведения II туру СХшмшади повщомити загальноосв1т1п 
навчальн1 заклади сш i селищ щодо проведения таких (Ммгпад.

2.9 Завдання II туру складаеться з 20 запитань у вигля;п тесззв.
На розв’язання завдань другого туру надаеться 1,5 години часу.
2.10 Учасникам II туру Ол1мшади, як\ набрали не менш iii>K 90 

бал1в за 100-балыюю шкалою, при розрахунку конкурсного балу до 
сертиф1ката зовшшнього незалежного оц1нювання з географiT додатково 
нараховуеться вщ 1 до 20 бал1в.

2.11 У pa3i виникнення питань щодо правил ьносчч й 
об’ективносп оц1нювания виконаних завдань учасники СЫмгпади мають 
право п1сля кожного туру Ол1мп1ади подавати в письмов1й форм1 заяви до 
апеляц1йно1 KOMicii, що утворюеться орга1пзац1йиим ком1тетом СХгимшади
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для розгляду апеляцш, та одержувати письмов! вщповда (за вимогою 
учасниюв). Оргашзацшний ком1тет приймае заяви вщ учасниктв 
Ол1мшади протягом д в о х  д ш в  теля  оприлюднення результат! в 
вщповщного туру. У заяв1 учасник (Дпмшади повинен зазначиги причин) 
апеляци.

2.12 Р1шення апеляцшноУ KOMicii фжсуеться у протокол i 
засщання ще'1 KOMicii i надаеться для ознайомлення заявнику.

2.13 Апелящйна ком1с1я
2.13.1 Склад апеляцшноТ KOMicii затверджуетьея наказом ректора 

Ушверситету. До складу апеляцшноУ KOMicii' входять представники 
Ушверситету.

2.4.2 Обов’язки апеляцшноУ KOMicii'

Апелящйна ком1ая оперативно розглядае звернення учасниюв 
стосовно виршення суперечних питань, пов’язапих з ощнюванням 
виконання завдань, i подае вщповщш пропозищУ т о  до нарахування бал in.

3. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Громадсыо opraHi3anii‘ мають п раво  вести  сп остереж ен п я  за 
проведениям Огймшади. Ун1верситет ство р ю е  н ал еж ш  ум ови  для 
npHcyraocTi громадських cnocT epiraniB  на (Д п м т а д п  Громадсью 
cnocTepirani мають право ознайомитися i3 завд ан н я м и  СЫмшади 
виключно тел я  и проведения.

3.2 Додатков! питания, пов'язаш з проведениям Ошмтад, як1 не 
врегульовано цим Положениям, вирпнуюгься в установленому 
Ун1верситетом порядку.

3.3 Положения про СЫмшаду погоджують проректор з науковоТ 
роботи з навчального напряму, завщувач кафедрою й провщпий 
юрисконсульт Ушверситету.

3.4 Положения про Ол1мшаду затверджуетьея вченою 
радою

Утпверситету й уводиться в дно наказом ректора Ушверситету.
3.5 Змши i / або доповнення до цього Положения вносяться в 

порядку , установленому для його прийняття.



ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково! роботи
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