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1. ЗАГАЛ ЬН ! П О Л О Ж ЕН И Я
1.1 Положения про ВсеукраТнську ол1мшаду з гео графи для професшноТ
opieHTapiY вступниюв

спещальност!

на основ!

повноУ загальноУ середньоУ осв!ти на

природничо-математичного

та

шженерно-техшчного

спрямування (дал! - Положения про Ол1мшаду), що проводить Харювський
нацюнальний ушверситет мюького господарства 1меш О.М .Бекетова (дал! Ушверситет), розроблено зпдно з Положениям про ВсеукраУнсью ол!мшади
вищого навчального закладу для професшноУ opieHTauii вступник!в на основ!
повноУ загальноУ середньоУ осв!ти, затвердженим наказом М Ы стерства осв!ти
i науки УкраУни в!д 21 грудня 2016 року № 1587, Законом УкраУни «Про вищу

освВу» в редакгщ вщ 05.01.2017 № 1798-19 та шшими нормативними
документами, як! стосуються питань оргашзащУ та проведения ол!мшад, е
документом, за яким визначаеться

порядок оргашзащУ та проведения

Ол!мшади.
1.2 Д!я цього Положения поширюеться на oci6, як! вступають до
Ушверситету на основ! повноУ загальноУ середньоУ осв!ти 2018 року на
спещальностр зазначен! в Правилах прийому на навчання до Харювського
нащонального ун1верситету !мен1 О .М . Бекетова у 2018 рощ (пункт сьомий
роздшу VII).
1.3

Основними

завданнями

Ол1мшади

е

виявлення,

розвиток

обдарованих вступниюв, надання Ум допомоги у вибор! профес!У, залучення Ух
до навчання в Ушверситет!, реал!защя зд!бностей талановитих учшв.
1.4 Орган1затором i координатором Ол!мшади е Ун!верситет, який
зд!йснюе оргашзацшно-методичне забезпечення п проведения.
1.5 Положения про Ол!мшаду оприлюднюються не шзшше н1ж за
тиждень до початку YY проведения.
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2. ОРГАН13АЦ1Я I ПРО ВЕДЕНИ Я ОЛ1МП1АДИ
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Для складання завдань Ол!мп1ади Ун!верситет формуе предметно-

методичну KOMicira з п ’яти oci6, до складу якоУ входять фах1вц! з географй'.
Члени предметно-методичноУ KOMiciY повинн! забезпечити високий
р1вень зм1сту завдань i Ух нерозголошення до моменту оприлюднення.
Надання шдготовлених завдань будь-яюй oco6i, яка не е членом
предметно-методичноУ KOMicii, категорично заборонено.

2.2 Для проведения СМ мшади Ушверситет створюе opraniiaiiiйний
ком1тет, який е вщповщальним за оргашзацшне й методичке проведения
Ол1мшади.
2.3 До уч асп в Ол1мшад1 допускаються особи, яю отримали повну
загальну середню о св п у, або е учнями випускних клаЫв загальноосвгппх
навчальних заклад!в, або мають право на отримання документа про повну
загальну середню освггу в навчальний pix, коли проводиться Ошмгпада.
2.4 Учасники (Дпмшади мають право ознайомитися з вщповщями
(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комкчями,
i з попередшми результатами перев!рки роб1т учасниюв до тпдбиття
остаточних пщсумюв.
2.5 Ол1мгнада проводиться у два тури:
•

I тур — дистанщйний, проводиться з 20 березня 2018 року до
18 квггня 2018 року включно;

•

II тур — очний, проводиться 21 квггня 2018 року о Югодиш в
Ушверситетп
Для участ1 в I Typi (дистанцшному) учасники Ошмшади

2.6
повинн1

зарееструватися

www.kname.edu.ua

й

на

веб-сайт1

ознайомитися

i3

Ушверситету
завданнями.

за

адресою

Завдання

I

гуру

складаеться з 20 запитань у вигляд1 тест1в. Розв’ язання завдань здшснюсться
дистанц1йно протягом 1,5 години.
2.7

II тур (очний) проходить в Ушверситетп

До участ 1 в II Typi допускаються учасники, яю в I Typi набрали нс менше
75 бал1в за 100-бальною шкалою.
2.8

Оргашзащйний ком1тет (М м ш ади зобов'язаний не iiianinic

11i>к

за мюяць до проведения II туру (Дпмшади повидомити загальноосв!nii
навчалып заклади с1л i селищ щодо проведения таких Огпмшад.
2.9

Завдання II туру складаеться з 20 запитань у виглядн тесг’пт

На розв’язання завдань другого туру надаеться 1,5 години часу.
2.10

Учасникам II туру (Дпмшади, яю набрали не менш шж 90 бадпв

за 100-бальною шкалою, при розрахунку конкурсного балу до сергиф1ката
зовн1шнього незалежного oцiнювaння з географш додатково нараховуеться вщ
1 до 20 бадйв.
2.11

У раз1 виникнення питань щодо правильнооп й об’ективност1

оц1шовання виконаних завдань учасники Ол1мгнади мають право п1сля
кожного туру Ол1мп1ади подавати в письмовш форм1 заяви до апеляшйноУ
KOMicii, що утворюеться орган1зац1йним ком1тетом Ол1м1пади для розгляду

апеляцш,

та

одержувати

письмов1

вщповда

(за

вимогою

учасниюв).

Оргашзацшний ком1тет приймае заяви вщ учасниюв Ол1мгпади протягом
двох дшв шсля оприлюднення р е зу л ь т а т вщповщного туру. У зая1Й учасник
Ошмшади повинен зазначити причину апелящУ.
2.12

Р1шення апеляцшно! комюп ф1ксуеться у протокол! засщання

niei KOMicii i надаеться для ознайомлення заявнику.
Апеляцшна KOMicia

2.13
2.13.1

Склад апеляцшно!' KOMicii затверджуеться наказом ректора

Ушверситету.

До

складу

апеляцшно!'

K O M ic i!

представпики

входять

Ушверситету.
2.4.2 О бов’язки апеляцшно!

K O M icii

Апеляц1йна KOMicia оперативно розглядае звернення учасниюв стосовно
вир1шення суперечних питань, пов’язаних з оцшюванням виконання завдань,
i подае вщповщш пропозици щодо нарахування 6ajiiB.

3. ПРИК1НЦЕВ1 П О Л О Ж ЕН И Я
3.1

Громадськ1 оргашзацп мають право

вести спостереженпя

за

проведениям СХгймшади. Ушверситет створюе належш умови для присутнос п
громадських cnocTepiranie наСЫ мш адп Громадсью cnocTepirani мають право
ознайомитися i3 завданнями СЫ мшади виключно т ел я и проведения.
3.2 Додатков1 питания, пов'язаш з проведениям Ош мш ад, яKi нс
врегульовано

цим

Положениям,

вир1шуються

в

установленому

Ушверситетом порядку.
3.3 Положения про Ош мш аду погоджують проректор з науково! роботи
з навчального напряму, завщувач кафедрою й провщний юрисконсульт
Ушверситету.
3.4 Положения
радою

про

Ош мш аду

затверджуеться

вченою

Ушверситету й уводиться в д1ю наказом ректора Ушверситету.
3.5 Змши i / або доповнення до цього Положения вносяться в порядку ,
установленому для його прийняття.

П О ГО Д Ж ЕН О :
Проректор з науковоТ роботи
Завщувач кафедрою
Г1С
Провщний юрисконсульт

М .К .С ухо н о с

К.Л.М амонов
II. В . 1васпиипа

